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حظه �ک آن شد این عاشق شدن دن�ا همان �ک ل
بود

...�ودآن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ر 
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فا�ل اص�#هشتگ�افقطفقِط رامرادیمهدخترمان های

سا�تدرو

!!!کن�د�ازودانلودخ�سآوای#

عاشقانه ا�� د�گر در راە است

آرام _نا_دن�ای#

 مهدخت مرادی 
�

�ه ن��سند�
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�سم هللا الرحمن الرح�م

ندە بودند�از هم اف�ار منو تو دام خودشون کشو 

...درگ�� بودم

نج ام درگ�� اف�اری که گذشته ی پر درد و ر 
...ندلحظه �ه لحظه بهم �اد اوری م�کردو 

 که �ارها و 
�

�ارها  �الخرە چند روز پ�ش حر�
!...وردمگوشه ی دلم خا� � خورد و �ه ز�ان آ

...و اما عکس العمل �درم

د اول �ه روش خودش س� م�کر  طبق معمول
�ش ام تند د�د آت کنه ، اما زما�� که من�ف ام

...انداخت تر از این حرفاست �� داد و قال راە

...من �ا�د برم 
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...�ا�د برم پ�ش مامان 

  د�گه تحمل این....د�گه طاقتم طاق شدە 
�

زند�
کوف�� خ�� سخت شدە شا�د سخت تر از 

...هم�شه 

، همه و  �ارهای �ا�ا ، رفتار هاش ، حر�ات اش
...همه من و عذاب م�دە

ذاب ح�� نفس کش�دن تو خونه اش هم برام ع
...آورە

مام فکرو تو این چند روز �ل� روهم نگذاشتم و ت
...�اذکرم شدە تمرکز رو حر�ات و �ارای �ا

...وهر لحظه منتظرم لب �از کنه و �گه بر 

م ...فقط اون موقع است که من آروم م�گ��

دن�ااا -

ون نفس پر از خشمم و ب. یهو از جام پ��دم ��
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فتم و �ا دادم ن�اهم و از آینه ی رو �ه رو گر 
...چشما�� آت��� برگشتم �ه سم�ش

� اومدی...چته تو زدە �ه �ت؟...

وع کرد �ه خند�دن ��

م �عدش...ارە زدە �ه �م دخ�� عمو جون -
 رس�دن �ه خ�� ب�ا م

�
نو �خور �ه جای اینکه ��

تمومم کن

ام کش�دمبرگشتم و رژ ل�م و برداشتم و روی ل�

و م�کردم� دو�ستم تموم م��� حتما این �ار ...

جووون -
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ای مرض...

ز رژ درش و �ستم و پر�ش کردم تو �ا�س پر ا
...ل�م

�لندم  یهو دستم و گرفت و �ا �ه حرکت از جا 
� �ازوهای قدرتمندش چلوندم ...کردو ب��

وع کردم �ه تقال کردن اما اون . د�ا نق و نوق ��
ش ب�خ�ال �ا ل�خندی مرموز که کنج لب ا

�شسته بود بهم ن�اە م�کرد

استخونام خورد ...خفه شدم...برد�ااا...
ولممم کن...شدن

...ولت نم�کنم -

یهو  .آروم قدم برداشت و �ه سمت تخت بردم
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ان چن. خودش و رها کردو روی تخت افتاد�م
احشام و  ز�رش له شدم که �م موندە بود امعاء و 

�اال ب�ارم

و کنارم  از ته دل جیغ زدم که ترس�دو ولم کرد 
د �� . دراز کش�د � وع کرد درحا� که نفس نفس م��

�ه خند�دن

رودە ... خدااا خفت کنه برد�ا ...خدا خفت کنه...
هام و دارم �اال م�ارم

دو �دن �� پهلو �ه پهلو شد دس�ش و دور �مرم بر 
ن�م جون شدم و �ه سمت خودش کشوند و پ�شو 

...و بوس�د

درت فشار گرد�ش و �ا دستام گرفتم و �ا تمام ق
� ��ــــع �اشدم و خودم و از تخت �ا. دادم ی��

9



کشوندم و �ه ل�د مح�م �ه �اش زدم

آخ ...ااام�...دیوونه چ��ار داری م�کن�� ...آیی��  -
�ام شکست

من �ازی  آشغال تا تو �ا�� و �ا دل و رودە ی...
نک�� 

اله ناله ب�خ�. رفتم و دو�ارە روی صند� �شستم
م و که موهای مش� حالت دار . نوله های برد�ا

روم �ه حاال د�گه حسا�� آشفته شدە بودن و آ
ە شونه زدم و سادە �شت  جوری که دردم نگ��

...�م �ستم

دنم اومدم که �ال� گردن�ندم و که �شت گر 
بندازم که یهو  افتادە بود ب�ارم جلو و روی س�نه ام
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ت برد�ا موهام و گرفت و آروم کشوند �ش
مکتف ام و �اعث شد �م و �� حرکت �اال  .  �گ��

:ل�اش و کنار گوشم اورد و پچ زد

ذیتم تو که م�دو�� من عاشقتم چرا انقدر ا -
م�ک�� هان؟

:آروم و حر� گفتم

ول کن موهامو...

ون که تو �لو خند�دو �ه خوردە ب�ش�� کش�دش
از  �اعث شد احساس کنم چند تار از موهام

...ر�شه کندە شد

:جیغ زدم
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کشمت�خدا ول نک�� � ...برد�اااا موهاام...

�� در ضمن دست از �ا خطا ک...ول ن� کنم -
ب�ش�� � کشم که کچل �� 

د � داشت درگوشم حرف م��

ه سمت دستم و آروم �ه جوری که متوجه �شه �
شق اون �ا این که عا. ش�شه ی اد�لن ام بردم 

آزاد�م و  اد�لن ام بودم حا�� شدم ازش �گذرم و 
...�اهاش �خرم

دم و ک���دمش تو  حر� دندونام و بهم ف��
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هصور�ش که �اعث شد تند موهام و ول کن

ان�ت دس�ش و جلوی بی�� اش گرفت و �ا اعص�
:داد زد

دخدا لعنتت کنه بی�� ام و خورد ش...آخ -

آخ�ششش دلم خنک شد...خ��ت م�اد...

ا خندە اومد که ب�اد سمتم که عقب کش�دم و �
:گفتم

نم �ا�ا ب�ا... � د �اال ب�ینه �خدا جلو ب�ای جیغ م��
داری دخ�� �� �ه دونه اش و � ک�� 

� انگشتاش عبور کرد  دس�ش و . خون از ب��
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ی برداشت و ن�اهش قفل خون نقش �سته رو 
رفت و روی ل�ه ی تخت �شست. دست اش شد

برگشتم �ا�س دستمال ! دلم واسش سوخت
 �اغذی و برداشتم و آروم �ه سم�ش قدم

...برداشتم

...انگشت اشارش و �ه سمتم گرفت

ب�ای جلو �ه �ال�� �ت م�ارم -

:�ا چشما�� درشت شدە گفتم

� خوام بهت دستمال �دم عشقم...وا...

تم و صند� گذاش. �� حرف ن�اهش و ازم گرفت
 �ه دستمال برداشتم و . رو �ه روش �شستم
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:خودم و جلو کش�دم

...دس�ت و بردار...

رداشت و دس�ش و ب. ن�اە �� اهمی�� بهم انداخت
ونه �اهام �ه گوشه ا�� زل زد که مثال بهم �فهم

...قهرە

...گرف�� ن�ا�د موهام و � ...تقص�� خودت بود...

اش و  آروم خون بی�� اش و �ا� کردم و گونه
ه مثل هم�شه �. ن�اهش روم قفل شد. بوس�دم

مراح�� � تو�ستم افسارش و تو چن�م � �ا . گ��
:فتمق�افه ا�� مظلوم تو چشماش زل زدم و گ
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ب�خش�د �اشه؟...

:ل�خندی روی ل�اش �شست و لب زد

مگه � تونم ن�خشم -

ندم کش ل�خ. �م مومدە بود بزنم ز�رە خندە
ە زدمداشت �از � شد که ابروهام و بهم گر 

... � �� �ه خ�� خب �اشو برو دس�ت و �شور م��
کر �د � کنهتختم خو�� � شه �� م�اد � ب�نه ف

:ضا پ�چ�داومد که حرف بزنه که صدای �ا�ا تو ف

؟_  عشق �ا�ا کجاا��
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...اە اە

�ون � دو�ستم کوروش ال� مه� . � دو�ستم
ی � خواد که یهو�� . نم�شه �  فاز �ا�ا حتما �ه چ��

...خ��ارو واسه من برداشته

:برد�ا خم شدو �ا خندە درە گوشم گفت

ی م�خوادا - � �ه چ��

:ن�اهش کردم و پچ زدم

ارە م�دونم...

...�ا�ا وارد شد
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چته کوروش جان؟...

خند�د و �ه سمتمون اومد

...کوروش چ�ه �� ادب �ا�اتما_ 

:دار گفت رو کرد �ه برد�ا و �ا همون لحن خندە

�ه دلم موند �ه �ار �ا�ا صدام کنه_ 

.برد�ا خند�دو �اشد

تو  - که به��   ای �ا�ا عمو جان �ه دل نگ�� دخ��
� شنا�
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م و گرفته جلو اومد و �ه تکه مو�� که جلوی د�د
وشم برد بودو حال نداشتم کنارش بزنم و �شت گ

دخ�� ن�ست که ��ە  -

برد�ا رو  �ا�ا، �ا اخما�� درهم جلو اومدو دست
: گرفت و گفت

! این خون ماله چ�ه؟_ 

درو و دیوار  خودم و زدم �ه اون راە و ن�اهم و رو 
... ە �شهاتاقم چرخوندم که از من سوا� پرس�د

� االن ه��� �ه خوردە زد�م تو �و �له هم و -
خ���م نگران ن�اش 

ا مال�مت ��م �...ب�ا برو دستاتو �شور...ب�ا برو_ 
رو  اینطوری �خواین پ�ش ب��ن همد�گه...تر

ناقص � کن�د 

...برد�ا �ه سمت �و�س رفت

�ا�ا روی ل�ه ی تخت �شست 

� �ارت ب�ا �...هوی کجا رو ن�اە م�ک�� دخ�� _  ش��
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دارم 

م م�اد �ارت و �گو خوا�...نم�خوام ن� ش�نم...
دە ات و درضمن دست برادر زا...� خوام �خوا�م

هم �گ�� ب�� حوصله اش و ندارم 

دس�ش و که زدی ترکوندی _ 

 که دس�ش نبودە و دماغش بودە د...
ً
 او�

�
وما

حقشه �ا من بودن درد دارە 

: خند�دو گفت

� ...لج�اااز_  �گ�� �ش��

...دستم و گرفت و بزور �شوندم

ی تخت خودم و رو . س� نکردم از جام �لند شم
ە شدم ولو کردم و �ه سقف خ��

 کردم و گفتم
�

: پو�

�گو ...

ون اومد و درحا � که برد�ا از دس�شو�� ب��
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: دستاش و خشک � کرد گفت

 آدم جلوی...�اشو خودت و جمع کن...�اشو_ 
�ا�اش اینطوری ولو م�شه رو تخت 

...�ا�ا تو �لو خند�د

: �ا اخما�� درهم گفتم

 خواد �ا�ای خودمه دلم �...�ه تو چه اصال...
ب�ام  �اری نکن که...اینطوری ولو شم رو تخت

� ها ... ولو شم رو زم��

: فتابروهاش بهم گرە خورد �ا�ا خند�دو گ

-  �  شناس�ش �ه قول خودت �...برد�ا ب�ا ب�ا �ش��
...که دخ�� ن�ست ��ە
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وع کردن �ه خند�دن ... هردوتا �اهم ��

: شا� صدام و �اال بردم

� د�گه... ادامه  � ه��� نم��م �...عه �س کن��
ون � خوام �خوا...م�دن �م اصال ب��ن ب��

الت �ا�ا دستم و گرفت و �ا �ه حرکت از ح
خواب�دە ،�شوندم 

� گوش ک...مأمور�ت داری دخ�� جان - ن �ش��
� �� م��م  بب��

: شوکه گفتم
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؟!...مأمور�ت؟... ! مأمور�ته ��

؟_  ! ارە عمو چه مأمور���

بود و  برد�ارو ن�اە کردم حسا�� اخماش توهم
د برای مد�� پ�دا بود فهم�دە �از منه ب�چارە �ا�

... برم تو نق�� که اصال نم�دونم �� هست

چرا ...ت�ارە ز�اد سخ�� ن�س...�چه ها �چه ها -
برای �ه  فقط...انقدر قض�ه رو گندە اش � کن�د

ە مدت دن�ا خانومه �ا�ا قرارە �ا �� ج هانگ��
 �  کنه هم��

�
مقدم زند�

� کش داری کش�دم و گفتم : ه��

� ...محاله...چ��ار کنمم؟...  محاله من همچ��
�گه من د...�اری و �کنم مگه مغز خر خوردم
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�ارا   دست کش�دم از این �ارا د�گه سمت این
م و نخواهم رفت  نم��

�ار��ال عشقم  -

 :�ا�ا رو کرد �ه برد�ا و �ا ��� گفت

 این وسط برد�ا_ 
�

... تو �� م��

ش و توی برد�ا ن�ا� بهم انداخت و حر� دستا
... جی�اش فرو برد

...واقعا که

ه چطور � تو�ست �. �ا�ا چطور � تو�ست
�ن دوس�ش خ�انت کنه ...به��

م �� از تا جا�� که �ه �اد دارم جهانگ�� مقد
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ی دوستای �ا�ا بود مد  اونم تو صنعت. به��
� اما مثل این. دسته �� از �ا�ا نداشت که �اال رف��

��ن برند �ا�ا و �ه ث�ت رسوندن �� از معروف ت
هانگ�� ها �ه اسم خودش فقط از � رقا�ت �ا ج

کردم هیچ وقت فکرش و ن� . مقدم بودە و �س
!...ح�� �ه رفیق خودش هم رحم نکنه

ون اومدم :�ا صداش از فکر ب��

� و اخ��ن...دن�ا جان ع��زم_  �ار�ه که   این اول��
امش �دە خواهش � کنم انج...دارم ازت � خوام

ن �عد برو هر غل� دلت خواست �کن ا�ه م
گفتم چرا ب�ا �قه ام و �چسب

انجامش نم�دم ... ن� خوااام..

: فتبرد�ا پ��د وسط �حث و �ا اعص�ان�ت گ
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مگه ...توهم �خوای انجامش �دی من ن� ذارم -
تم �ذارم �ا �ه اقا �� د� گه بری تو من �� غ��

نه �ارسا �اف�ه هفت �شتم بود ک...را�طه 
�
� ک ه ع��

بهت چس��دە بود و ول کن نبود 

 ...�حث اون که تموم شدو رفت �� �ارش...

: رو کردم �ه �ا�ا و در ادامه گفتم

فته چه �ادت ر ...�عدشم تو �ارسارو �ادت رفته...
ک �ی من فقط رفته بودم �...�ال�� �ش اومد

نه اش سند و مدرک که �ا�اش تو �اوصندوق خو 
نابود  � ذاشت و واست ب�ارم ��ە ی ب�چارە

تو دیوونه ...االن کجاست؟...شد
کش�د   �ارش �ه دیوونه خونه...� فه�؟...خونه
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: �ا�ا �الفه داد زد

دە �س کن�د د�گه �م رفت  -

کوت اخت�ار منو برد�ا هم د�گه رو ن�اە کرد�م و س
..��ارەکرد�م که نزنه چشمامون و از �اسه در 

: �م و ز�ر انداختم و آروم لب زدم

ر شدم...
�
... خ�� خب آروم �اش ک

 کرد و س� کرد آروم �اشه
�

.. .حر� پو�

م_  خونه  اونا�� که �ارشون �ه دیوونه...دخ��
ن د�گه � کشه چوب �ارای �ا�اهاشونو � خور 
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بزرگ  �ا اعص�ان�ت �اشدم و �ه سمت پنجرە ی
نار زدم و پردە ی سف�د �تا�ی و ک. اتاقم رفتم

ی قوی �ه محوطه ا�� که چند تا از محافظ ها
ە شدم ه��ل �ا�ا توش قد علم کردە بودند خ�� 

 منم �ه روزی چوب �...
�

ارای �ع�� م�خوای ��
ارە؟ ... تورو � خورم د�گه

، �عدشم ع��زە من اوال ً که من �اری ن� کنم_ 
... ها بزارەبرد�ا که قرار ن�ست هیچ وقت تورو تن

نه برد�ا؟ 

هم عص��ه  پ�دا بود که. صدای از برد�ا �لند �شد
...و دلخورە و هم تو فکر

فکر . بود کردە اما واقعا �ا�ا ،�ا خودش �� فک
این که  کردە بود که من انقدر احمقم که �دون
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ی ازش �خوام �اری که � خوادو ان � جام �دم؟چ��

...هه

شم مثل این که �ادش رفته بود من دخ��

... از خون اون

...تماِم من ش��ه �ه اونه

م سودی من �اری و �� دل�ل و �دون اینکه برا
ت من �� اون � دو�س. داشته �اشه انجام نم�دم

�ال �ال  � خوام، اون � دو�ست من واسه ی �� 
نم � س چرا �. اون از خواسته ی من مطلع بود. م��

ست اش �اری ن� کرد؟ چرا �� حرف فقط درخوا
و گفت؟

ورا�ش نکنه فکر � کنه مثل گذشته جلوی دست
واد و �اب � خم � کنم و هر �اری که دلش � خ

م�ل اش انجام م�دم؟

رد که برم پ�ش ا�ه قبول � ک. ا�ه بهم اجازە � داد
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دم ز�ر قول ه � ا�� که تو مامان �ا تأسف تمام م��
گذشته �ه خودم دادم و واسش �اری که 

... � خواست و انجام � دادم

�ه هر حال من حرف خودم و زدم ...

که   نفس عم��� کش�دو �عد �ه سکوت طوال�� 
: ا نه گفت�ه شک � نداخت که تو اتاقه � آدم و

موافقت  ـ ا�ه ��م �ا درخواس�� که دادە بودی
؟  � کنم ��

یهو حالم از این رو �ه اون رو شد

...حاال شد...آهاا
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ل�خند رضا�ت �خ�� روی ل�ام �شست 

: برد�ا کنج�او گفت

! ــ کدوم درخواست؟

کردم و   واسه این که پر رو �شن ل�خندم و محو 
... برگشتم �ه سم�شون

! واقعا ؟...

: ن�ا� �ه برد�ا کردم و گفتم

� ز�اد مه� ن�ست... ... ه��� ع��زم چ��

� ز�اد مه� ن�ست و� تو �ا ش� �دن تأی�د ــ چ��
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... �ا�ات صورتت �ل انداخت

 برد�ا زدە �ه �ت ؟ ...
�

�� داری م��

که داری   ـ جالب این جاست انقد این مسئله ا�� 
ی قول هاتو و  ازم پنهان � ک�� مهمه که حا��

ا �� د�گه ز�ر �ا �ذاری و دو�ارە بری �ا �ه اق
 ک�� 

�
ی و زند� ... ارت�اط �گ��

: از � اعص�ان�ت داد زدم

 برد�ااا انقد رو مخ من نرو �ه اند...
�

ازە ی �ا�
... اعصا�م بهم ر�خته هست

 �ا�ا فقط داشت تماشامون � کرد شا�د 
که   � دو�ست که ا�ه خودم هم �خوام �اری
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� هم � خوادو انجام �دم برد�ا ن� ذارە و  اسه هم��
ی ن� گفت که برد�ا �اشه برە � ...چ��

رو�� برد�ا �ا عص�ان�ت �ا شدو �ه سمت در خ
!... اتاقم رفت

ونن� تو�ستم �ذارم ناراحت از خونه بر  �ه . ە ب��
روی ته  سمت اش رفتم رو پنجه وا�سادم ل�ام و 

د اخم روی پ�شو�� اش محو ش. ر�شش گذاشتم
� آ��  که رو   �امال مشخص بود اعص�ان�ت اش ع��

! آت�ش ر�خته �اشم فرو کش کردە

�  ع��زدلم مگه ن� �م ز�اد مهم ن�ست... ب�ا �ش��
... واست توضیح م�دم

ای . شدس�شو گرفتم و دن�ال خودم کشوندم  ا
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�ا�د  خدا خودم �م مشغله ی ذه�� دارم حاال 
 روی صند�. �ش�نم و نازە برد�ارو �کشم

برخالف . دستاشو تو دستام گرفتم. �شست
ر از اعص�ان�ت ام بهش ل�خند زدم �ا لح�� پ

: آرامش گفتم

� ع��زم من �ه �ا�ا گفتم �ه مد... ت �ذارە برم بب��
...پ�ش مامان 

: �ش و �اال اورد و متعجب گفت

! ـ � خوای بری ام���ا؟

... فقط واسه �ه مدت...

34



�ا�ا داشت ن�اهمون � کرد

: پوزخندی زدو گفت

 ـ �ه مدت �ا �ه جورا�� واسه هم�شه ؟

� من و �ا�ا ردو �دل ش دو �دون این ن�اە برد�ا ب��
: فتکه س� کنه آروم �اشه �ا اعص�ان�ت گ

ال �اد گرف�� دن�ا از � تا حا!...ــ واسه هم�شههه؟
؟ 

�
بهم دروغ ��

وجه من بهت دروغ نگفتم �ا�ا اش��اە مت...
... شدە
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م تو �اری که گفت م و انجام ـ اها �س �اشه دخ��
بری  من قول م�دم �ذارم �ه چند ما��دە ،

... پ�ش مامانت

ه چند خدا ��م چ��ارت کنه �. �ه �ا�ا زل زدم
ند ماە ما� چ�ه؟ من ا�ه � خواستم واسه ی چ

ه �ه خالص شدن از دس�ت خودم و وارد زندگ�
که قبول   آد� که اصال نم�دونم ک�ه و چ�ه کنم

!ن� کردم

...رج شدبرد�ا �ا اعص�ان�ت �اشدو از اتاق خا

....�م موندە بود موهای خودم و �کنم

صدامو  از جام �لند شدم و �ه جوری که برد�ا 
: �شنوە حر� �ه �ا�ا گفتم

... ستمن ا�ه برم د�گه برگش�� در �ار ن�...
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مدارک و  ـ تو �اب م�ل من نقش ات و �ازی کن و 
... تو �دماز مقدم �گ�� من قول م�دم ترت�ب سفر 

 در موردش حرف � زن�م...
�
... �عدا

رو�� خونه هنوز �ه در خ. ��ــــع دن�ال برد�ا رفتم
نرس�دە بود 

�چ�د صدام توی �ل خونه پ. از �اال صداش زدم

برد�ا...

ض از چشاش معلوم بود �غ. روشو برگردوند
نهان �اری شا�د از دروغ ام شا�دم از پ. کردە بود

... ام 

�ا �عت �له هارو � کردم 
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�م . ردمدستم و جلو بردم ته ر�شش رو نوازش ک
� کرد  موندە بود اشک اش در ب�اد فقط ن�اهم

 کرد �ه جورا�� دلم واسش � سوخت هر�اری �
�ش فقط واسه این که مال اون �اشم و دوس

� خودش ... داشته �اشم دق�قا ع��

گذاشتم   رو پنجه م وا�سادم و ل�امو روی ل�اش
...قدش خ�� �لند تر از من بود 

� چشما�ه عس. �ه �� قد�لندو چهار شونه
...طور و موهای مش�

رد�ارو تا �ه جرأت � تونم ��م خوش��پ تر از ب
... ه کنارحاال ند�دە بودم ، د�گه جذاب�ت اش �

�ه حالت اول�ه برگشتم

ونه چشماش هنوز �سته بود قطرە اش� روی گ
�ا دستم اشکش رو �ا� کردم . ش لغ��د

... ِعه عشقم گ��ه نکن د�گه...
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�شش م�مونم �ا�د �ه �اری � کردم که �اور کنه پ

� ذارم ق��ونت برم من که هیچ وقت تنهات ن...

و  دس�ش. بهم زل زد.آروم چشماش و �از کرد
.. .جلو اورد آروم گونه ام و نوازش کرد

دن�ا هیچ وقت منو تنها نذار �اشه؟  -

اصال � خوای بهت قول �دم ...�اشه...
؟  که �اورک��

... ـ نه ن� خوام قول �دی
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شتام و �م و ز�ر انداختم و ال� �� از انگ
...هللا ا��� . حر� � کندم

ە  ضایع ام. فک � کردم م�گه قول �دە ها
�
... کرد ا

بن��س و امضا کن -

: گفتم  �م و �اال برم و متعجب ن�اش کردم و 

بول نکنه حرف منو ق! �ع�� �� برد�ا؟...وا...
! نداری ؟

ی  ـ قبولت دارم و� �ه دل�ر� � خوام � �ه چ��
... که

40



: �الفه گفتم .نذاشتم ادامه �دە

ت �اشه � ن��سم و امضاش � کنم واس...

از � ذوق ل�خند زد 

!...ـ جدی؟

دس�ش و جلو اوردو دستم و گرفت 

...خب ب�ا ب��م بن��س د�گه -

: ل�ام و براش آو�زون کردم و گفتم

ت فردا ب�ا برا...االن حوصله ام نم�شه...
� ن��سم �اشه؟ 
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تند ل�ام و بوس�د 

ذیرش برام چ��ار کنم که �ا لوند�ات را� جز � -
ن� ذاری 

: �ا خندە گفتم

خ�� خب برو تا نزدم ز�رە حرفم ...

 کردو گفت
�

: پو�

... ـ �اشه ع��زم

ە رو چرخوند منتظر  .�ه سمت در رفت و دستگ��
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ند �ه برگشت ت. بودم که برە �عد مک�� طوال�� 
و �لو ت. سمتم اومد از ترس قد� عقب گذاشتم

: خند�د و گفت

س  - ب�ا جلو ن��

 روی موهام و بوس�د . بهت زدە جلو رفتم

ب�خش�د ا�ه موهات و کش�دم  -

ساسا�� ق�ل از این که �ه خودم اجازە �دم اح
دم و �شم �ا خندە دستام �ه س�نه اش چسبون

هل اش دادم 

�مشو تا نزدم چشمات و در��ارم ...
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�ا  درحا� که عقب عقب �ه سمت در � رفت
ف ل�خند خندە دارش �ی �ه �شانه ی تأس

: تکون دادو گفت

�� احساس  -

س برام بو . خند�دم دس�� براش تکون دادم
و پچ زد ... فرستادو شب �خ��

ون دادم  هارو �  ��ــــع �له. نفسم و �ا صدا ب��
رد از کردم �ا�ا داشت �ا �ه نفر صح�ت � ک

دم که در واقع س� نکر . حرفاش � در نیوردم
وارد . کرد  �ا د�دنم گو�� اش و قطع. � در ب�ارم

اتاقم شدم 

جلو اومدو دس�شو روی موهام کش�د 
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ه ازت ـ خب دخ�� �� �ه دونه ی خودم �اری ک
خواستم و واسه �ا�ا�� انجام م�دی؟

�ه خوردە فکر کردم 

ا �اراش دوس داشتم از این منجال�� که �ا�ا �
ون �کشم ، دوس  واسم ساخته بود خودم رو ب��

نگ داشتم برم پ�ش مامان دلم واسش خ�� ت
ارت�اط�مون  شدە بود پنج سا� � شد که تنها راە

... �ه دور از چشم �ا�ا بود و�دیو �ال

ا�� که �ا�ا اونم دق�قا مثل من متنفر بود از �ار 
رس�دن  هم�شه � گفت آدم واسه. انجام � داد

خدا  �ه موفق�ت �ا�د تالش کنه تو�ل اش �ه
ین و اون �ه �اشه نه این که �ا ز�ر آب کردن � ا

�اال صعود کنه 

ال بر عکس عج�ب بود مامان �ا اعتقادا�� که �ام
 کرد اعتقادات �ا�ا بود �انزدە سال �اهاش

�
زند�
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شت�� اخرش هم را�طشون �ا تمام حس دوست دا
د که �ا�ا �س�ت بهش داشت �ه طالق ختم ش

دە بود من برم شا�د تنها دل�ل این که �ا�ا قبول کر 
� احساس ع ش�� بود ام���ا و د�گه بر نگردم هم��

ه پنج سال دوری �س�ت �ک هنوز �عد از 
� مامان داشت و� مامان د�گه هیچ وقت ر 

ا��
 �اهاش �شد

�
. �ه زند�

: یهو گفتم

ارە قبوله ...

؟. گونه ام و بوس�د را �ه احمق چ...وا �ع�� ��
دونه خوردە واسش طاقچه �اال نگذاش�� که �

� جدی و چقدر  رو  چقدر تصم�مت واسه ی رف��
؟  قولش داری حساب م�ک��
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ـ ق��ون دخ�� خوش�لم برم 

ە ی اتاق و چرخوند که خارج شه ... دستگ��

وع کنم؟ ... حاال � �ا�د ��

... برگشت

� عجله داری  ... !ـ مثل این که واسه رف��

ح�� که اصال �. حوصله �از کردن �حث و نداشتم
 دادم؟ شدە بود و چرا �ا�د بهش مجال تکرار �

وع کنم؟... گفتم � �ا�د �ارم رو ��
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اغ ـ �س فردا شب مهمو�� بزرگ مقدم تو �
�...و�الش ن صبح اش م��اپ آرت�ست و به��

...طراح ل�اسم و � فرستم اتاق ات

�دی  �ا�د تو مهمو�� �ه جوری خودت و �شون
ف که ا�ه �شد دلش رو حداقل د�دش رو ت� 

... ک�� 

! تو �ه �ار من شک داری؟...

� اجازە م�دم هم � ـ شک ندارم واسه هم�� چ��
 و �ک�� 

�
و� ��ە �ه �� معم.... ر�سک بزر�

... ن�ست خ�ل�ا خواستارش ان

موهام و از  جلوی آینه رفتم �ا ن�ا� پر از غرور 
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: روی پ�شون�م کنار زدم و آروم لب زدم

... منم دخ�� معمو� ن�ستم...

ری کنج برگشتم �ه سم�ش و �ا ل�خندی غرق غرو 
: ل�م در ادامه گفتم

غ�� از اینه ؟ ... 

 از حرفم خوشش اومد معلوم بود �ه شدت
ە � کرد ام�دوارش کردە بودم �ه جوری بهم ن�ا

...دندکه ان�ار سند و مدارک تو مشته اش بو 

... ـ نه واقعا 
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�ار ازش  عطری که اخ��ن. ن�اهم و �ه آینه دادم
م و مرتب استفادە کردم و از روی ک�سول برداشت

اشنه از صدای �. کنار عطرای د�گه ام گذاشتم
ز ی کفش های چرم مردونه اش متوجه شدم ا

م اتاقم خارج شد روی تخت ام دراز کش�د

 چه جهان عج�ب و غ���� داشتم �درم �ه
�ن  ن �ه دوست خودش خ�انت � کرد منزد�ک��

 ش��ه اون بودم و ه
�

یچ وقت شدت از نظر اخال�
...ش�اهت ام و ان�ار ن� کردم

.

زم فعال �ا صدای برد�ا از خواب ب�دار شدم مغ
لم همه بود و� �ه تکونم �ه خودم ندادم تو د

و اش فحشش � دادم اخه این چه عادت �د
وشم بود انقد دهنه اش نزد�ک گ. زنندە ا�� بود

د گرمای دها�ش گوشم و  �  که وق�� حرف م��
� . قلقل� م�داد ...دآروم درە گوشم صدام م��
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نفس ب�دار ن� �� ...عشقمم...ـ دن�ااا

از�م ز�ر �لوم و بوس�د ته ر�شش روی پوست ن
ادم تا از بود چقد اذ�ت � شدم تکو�� �ه خودم د

...�ارش دست بردارە

وع کردم �ه حرف ز  :دن�اصدای خواب آلود ��

 افتادە؟...
�

�� شدە اتفا�

چشام هنوز ن�مه �از بود

ـ ق��ونت برم صبح ات �خ�� 

مال توهم �خ�� ...
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...ـ �اشو �اشو خوا�الو

ولم کن خوا�م م�اد �ذار �خوا�م...

ـ ن� ذارم �خوا�� 

وع کرد �ه قل قل� دادنم  ��

نمت ها... � � �ا م�شم م�� ...آی آی�� نکن��

؟ �� � ـ توله سگ کیو م��

ی کرد که همش � خند�د و قلقل� ام � داد �ار 
:�ا اعص�ان�ت گفتم. �الخرە �ا شدم
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بزنم تو گوشت ؟...

:ل�اشو آو�زون کرد و گفت

ـ دلت م�اد؟

:نه گذاشتم و نه برداشتم گفتم

...ارە خ�لی�� ...

:�ا چشما�� درشت شدە گفت

!ـ جدی ؟
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�اشدم و �ه سمت دس�شو�� رفتم 

ی من ب�ام صبح اینطور ...معلومه که جدی...
ب�دارت کنم چ��ار � ک�� هان؟ 

و چند  ش�� آب و �از کردم. منتظر جوا�ش �شدم
صداش توی . مشت آب �اشوندم توی صورتم

: اتاق پ�چ�د

�از کنم و  ـ تمام آرزوم اینه که �ه صبح چشمام و 
ال من ب�ینم کنارم خواب�دی و واسه هم�شه م

... شدی

...ردمتو آینه ی رو �ه روم ن�ا� �ه خودم ک

فت وق�� برد�ا از عشق اش �س�ت بهم � گ
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سم اندازە عذاب وجدان � گرفتم چرا من ن� تو�
ه �اشم؟ دوست اش داشت ا�� که اون دوستم دارە

!... مگه ای�� که ب�نمون بود عشق نبود

ون اومدم و چهار ت. �ا صداش از فکرو خ�ال ب��
چوب در ا�ستادە بود 

ـ کجا�� عشقم؟ 

: مبهوت گفتم

ه��� همینجام ...ها؟...

اشم از ـ �ا این صورت ما� که تو داری منم �
... جلوی آینه ُجم ن� خورم

55



... دبهش ل�خندی زدم و از دس�شو�� خارج ش

 کردم و گفتم
�

: پو�

ا؟ ... چه خ��

سالم��  -

چشمم �ه ساعت افتاد 

!اوف ساعت دوازدهه ؟...

... ـ ارە د�گه 

ون اوردم چش مم �ه برد�ا ل�اسام و از توی �مد ب��
افتاد بهم زل زدە بود 
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ی چجوری چ�ه نکنه � خوای ن�اە ک�� �اد �گ... ��
ل�اس و در م�ارن و � پوشن؟ 

: �ا خندە گفت

... ـ نه دوس داشتم ب�ام �مکت

م �مک خ�� � خوای به... نه ن� خواد مر�...
 ک�� برو ص�حانه ام رو ب�ار تلف شدم ا

�
...ز گشن�

... ـ ای �ه چشم

ون رفت ل�اس خوا�م و در ا وردم و �ه از اتاق ب��
� �ا تاپ �لب� ام و پوش�دم موهام و  شلوار ج��
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شونه زدم و دم اس�� �شت �م �ستم

انه ام و �ا برد�ا �ا ان�تا وارد اتاقم شدند ص�ح
...مخلفات اش واسه ام اوردە بودند

: من�اە گذرا�� �ه آن�تا انداختم و گفت

؟ ... سالم آ�� خو��

؟ � ... �� ص�حتون �خ...ـ مر� خانوم شما خ����

: نفس عم��� کش�دم و گفتم

... اهوم خ��م...

...ن�ا� �ه �تا�اش انداختم

ی قد �لندو الغر اندام � و چشم بی�� قل... دخ��
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...ابروی مش� و ز��ا 

ار�ای ق�ل از خودش مامان �ا�اش جور کثافت �
 گفت و �� برو �ا�ام � کش�دند هر �اری که �ا�ا �
اونارو �� سهم  برگرد انجام � دادند البته �ا�ا هم

ن� ذاشت

 � ... پول ، خونه ، ماش��

حه ی اما چه فا�دە �انزدە سال پ�ش تو سان
مون تصادف �درو مادرش و از دست دادو از ه

نه ی ما پر موقع �ه �عد جای مامان �ا�اشو تو خو 
... کرد

م ازم نم�دونم چرا �ه جورا�� احساس � کرد
... خوشش نم�اد �ا ح�� شا�د متنفرە

ان تنفرە آن�تا �ه � . من نبود البته �حث فقط م��
. چون اصال برام اهم�ت نداشت

 � ان عالقش از ن�اهاش � شد �ه راح�� متوجه م��
...م�ه برد�ا شد شا�دم هوس بود ، نم�دون
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ند خ�� وقت بود ز�ر نظر داشتم اش ح�� چ
 که برد�

�
ا تنها بود �اری هم د�دە بودم تو اتا�

... � رفت

 اش و در � دو�سم که �ه راح�� حا�� تمام جسم
... اخت�ار برد�ا بزارە

...آن�تا ص�حانمو ب�� تو �ال�ن... 

... ـ چشم

د و سی�� ص�حانه ا�� که تو دس�ش بودو بر 
رد برگشت سی�� تو دست برد�ارو هم گرفت ب

ا�طه دلم � خواست عکس العملشو �س�ت �ه ر 
لم در واقع ب�ش�� د. ی من و برد�ا ب�ینم

ی که �ا � خواست مهر تائ�د و بزنم رو اف�ار 
د د�دن آن�تا کنار برد�ا ش�ل � گرفتن
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: ا و گفتم�ا لح�� پر از عشوە رو کردم �ه برد�

عشقم ...

. تب�چارە حقم داش. برد�ا چشاش قلم�ه شد
تو این  منو این همه عشوە اونم واسه ی برد�ا 
� �اور نکرد�� بود ! وقت روز �ه چ��

ار ا�ه �ه حاال �ه جوری � �م این وقت روز ان�
ور بود ن�ع تا�م د�گه از روز بود �امال قا�ل �ا

... حرف زدن و لحن ام

؟ ! ـ �ا م��

... اهوم �ا توام د�گه...
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م �ا لحن حرف زدنم برد�ارو �ه سمت خود
ە مارو  ز�ر نظر  تح��ک کردم � دو�ستم که دخ��

... دارە

... ـ ق��ونت برم من

�مرم   برد�ا جلو جلوتر میومد دست اش و دور 
مامان  �لد بودم نقش �ازی کنم �ادمهخوب. برد

ک هم�شه � گفت ا�ه �از�گر � شدم �� ش
�ن ها فت تو ل�ست به�� ... اسمم م��

م برد�ا �امال تح��ک شدە بود خودشو به
م ن�ا� چسبوند �دون این که �ه ان�تا ح�� ن�

!�کنه

قط ز�ر اما من ف.دائم ق��ون صدقه ام � رفت
ە ن�اە کردم  چش� �ه دخ��

زی از اعص�ان�ت و حرص رنگ پوس�ش �ه قرم
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از کنارمون ! � زد �امال پ�دا بود خ�� اعص�ان�ه
رد شدو رفت 

...�� اخت�ار پوزخندی زدم

ر این خانوم عالوە ب. �س درست حدس زدە بودم
ست که از من �دش � اومد برد�ارو هم دو 

داشت

ە ی عو�� چطور تو�س�� �ه برادر ز  ادە ی دخ��
رئ�ست دل ب�ندی؟

ن تازە برد�ا � اش و توی گردنم فرو برد و م
!متوجه شهوت توی چشماش شدە بودم

: خودم و عقب کش�دم و �ا ��� گفتم

اقااا  گشنمه �ذار برم ص�حانه ام و �خورم...

ە رو حقم داشت زدم ب�چار . اخماش تو هم رفت
... پوکوندم
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دم ها ـ توله سگ تو خوب �لدی �ا احساسات آ
تو �ک  �ازی ک�� تا مرز لذت آدمو � کشو�� و 

... ثان�ه همه چیو نابود � ک�� 

... 
�

. ..ب�ا ص�حانه...خ�� خب تو راست م��

: �ا همون اخم روی پ�شون�ش گفت

ـ خوردم نوش جان 

اقم �شستم �� اهم�ت رفتم تو �ال�ن ش�شه ا�� ات
و . برد�ا هم اومد و رو �ه روم �شست ع کردم ��

... �ه خوردن
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خب ؟  -

خب که خب؟ ...

ـ �ا قض�ه د�شب چ��ار کردی ؟ 

... انجامش م�دم...

؟ ! دن�ا؟ �س من این وسط چ��ارە ام! ـ �ع�� ��

... د�گه خسته شدم...

! ـ از من ؟

 ک انجام نه از این خونه و ادماش، از �ارا�� ...
ه �عدم انجام � دادم و مثل اینکه قرارە از این �
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ودشه ،�دم، از �دری که فقط �ه فکر منفعت خ
 � �ا�د �ه ...از جها�� که دورو ب��ام برام ساخ��

و  ... نجوری خودم و از این گنداب �کشم ب��

� من ؟�ا تنها گذاش�� � راحت  ـ چجوری؟ �ا رف��
�ن ن�ست �ه راە حل دوم فکر  ؟به��  م���

... ک�� ؟

! راە حل دوم ؟...

ـ ارە 

! کدوم راە حل؟...

... ازدواج �ا من -
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 برد�ا...
�

... �� داری م��

� و متعجب گفت : �ا لح�� خشمگ��

!... ؟ـ �ع�� تو ن� خوای �اهام ازدواج ک�� 

که   ن� دو�سم �� �ا�د در جوا�ش � گفتم
کشش ندە 

... االن نه چرا � خوام �اهات ازدواج کنم و�...

 � خوای دست برد
�

اری از ـ �س � ؟مگه نم��
دی؟ �ارا�� که عمو وادارت م�کنه انجام �

عه؟ اها �ع�� راە رهای�م ازدواج �ا تو ...
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ر �اری ـ خودت که م�دو�� من واسه ارامش تو ه
... م�کنم

ه فک ارە م�دونم و� من هنوز ب�ست سالم...
 ه

�
نوز خ�� � کنم واسه وارد شدن �ه �ک زند�

... زود �اشه

... ـ داری بهونه م�اری د�گه

: صدام �اال رفت

 در �س کن برد�ا بزار ص�حانه ام و �خو ...
�
رم �عدا
ن�م خ�الت راحت شد؟  � موردش حرف م��

 �ا د�دن عص�ان�تم از حرفاش دست کش�د 
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 ـ �اش �خور

ا اخ��ن مشغول خوردن ص�حانه ام شدم و اونم ت
ە شد ...ە بودلحظه رو �ه روم �شسته و بهم خ��

نم دن�الم ص�حانه ام و خودم و از جام �اشدم او 
راە اوفتاد 

ب ات ـ خب دن�ا خانم ن� خوای �ه قول د�ش
؟  عمل ک��

! کدوم و قول؟...

نوشته ...ـ همون قو� که د�شب بهم دادی د�گه
...و امضا
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بود  اخه اون �� . ای وای چه گندی زدم د�شب
...اااخدا�...اصال چرا قبول کردم؟...من گفتم؟

ع و جدی خودم و زدم �ه اون راە که ز�اد موض� 
ە : نگ��

... 
�
اها االن حسش ن�ست �عدا

ازو های �ا این حرفم عص�� شد �ا دوتا دستاش �
ی خودش ظ��ف زنان ام و گرفت و منو رو �ه رو 

ا �. بهت زدە تو چشماش زل زدم. قرار داد
: ابروها�� بهم گرە خوردە گفت

 ؟مثل این که � خوای �شت گوش
�
 ـ �عدا

... بنداز�ش که فراموش شه 
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...در برابرش احساس ضع�ف بودن م�کردم

 بود �ه فشار �ه �ازوم �دە که آ 
�

خ ام در��اد�ا�

: هول شدە و ترس�دە گفتم

... ب�ا ب��م بن��سم واست...نه نه...

!...آروم شد

ونم دن�الم راە راە اتاق �ار �ا�ا رو در پ�ش گرفتم ا
: پچ زدم ز�ر چش� ن�اهش کردم و ز�ر لب. افتاد

ی کردما ... چه گ��

؟ - ! �� گف��

ه��� ...ه��� ...
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اق اش نبود �ه درو �از کردم و وارد شدم �ا�ا تو ات
� �ا ر اش ورق �اغذ و �ه خود�ار از روی م��

برداشتم 

خب �� بن��سم؟ ...

وع کر  د �ه حرف تو �لو خند�دو �ا ذوق و شوق ��
... زدن

قول م�دم ....ـ بن��س من دن�ا راد در تار�ــــخ فالن
... نها نزارمکه جناب اقای برد�ا راد و هیچ وقت ت

... هم زمان �ا حرفاش � نوشتم

جبور احساس خو�� نداشتم �ه جورا�� ان�ار م
� اون �لمات ، و� � د و�سم ا�ه بودم از نوش��
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رە �اری که نن��سم و امضا نکنم محاله ممکنه �ذا
��ا هم آم� . �ا�ا ازم خواسته بودو انجام �دم

... ک�سل د�گه

ـ خب حاال ز�رش و امضا کن 

؟خطم که معلوم... ه مال امضا د�گه واسه ی ��
... خودمه

ا � خواد ـ ع��زم �الخرە هر قول نامه ا�� امض
... د�گه

امه زدم �الفه �ه امضا �ه قول خودش ز�ر قول ن
شون�م رو ازم گرفت و پ�   و بهش دادمش، �اغذ

اغذە ن�اە بود انقد �ه �و بوس�د خ�� ذوق کردە
ار البته م�کرد که ان�ار �ه جای چندخطه قا�ل د
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صد خط نوشته بودم . برای اون

ـ ق��ون خط خوش�له ات برم 

ش برگه رو بوس�د و تاش زدو داخل ج�ب ا
گذاشت

رو  خب حاال د�گه � تو�� مأمور�ت عمو  -
انجام �دی 

ِعه؟ ...

ـ ارە 

کن برو اعصاب منو خورد ن... ب�ا برو ب�ا...
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اومدم  تازە...عه �ع�� �� ب�ا برو ب�ا برو؟ -
�نتون و در ن� خوا�د �ه خوردە از وقت نازن...ها

اخت�ار این عاشق دل خسته �ذار�د؟ 

ە شدم و �ا لح�� جدی گفتم : بهش خ��

 ب�ا ...
�
وقتمون و  برد�ا من خوا�م م�اد برو �عدا
�اهم � گذرون�م 

دو ساعت �شدە ب�دار !...خوا�ت م�اد؟ -
... شد�ا

 کردو �ا اخما�� در هم گفت
�

: پو�
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�� �ع�� وقتا حس � کنم همه ی زورت و م - � ��
واسه این که منو از خودت دور ک�� 

ردم جلو رفتم و دستام و دور گر�ش حلقه ک

ارم من تورو دوست د...این چه حرف�ه عشقم...

ە
�
ە ا

�
...ا

 حرفا�� که هیچ کدومشون از عمق وجودم
...�شأت ن� گرفت

کنار هم   ان�ار چندتا �لمه ی �� مع�� و داشتم
 � چ�دم و محض دلخو�� اش تح��لش 

! � دادم

ردنم فرو دستاش و دور �مرم برد و �ش و توی گ
... برد
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کن�م و   ای خدا � م�شه منو تو �اهم ازدواج -
ه طاقتم �خدا د�گ...ب��م �ە خونه و زندگ�مون

... طاق شدە دن�ا

نو� که خودم و ازش جدا کردم و �ا ل�خندی مص
: بزور �ه ل�ام چسبوندە بودمش گفتم

�م ع��زم... �گه ا�� من که �جز تو مال کس د...م��
اج � کن�م دیر �ا زود �اهم ازدو ...ن�ستم ،هستم؟

: گونه ام و آروم نوازش کرد و پچ زد

 تا � دلم و واست صابون بزنم هووم؟ -
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ا�� و �ا این که هیچ وقت بهش اجازە ی همخو 
الشش و �کنه ندادە بودم اما هر �ار س� � کرد ت

ل از این ق�. که این �ار هرچه زودتر انجام �شه
م خود م و عقب که تحت تاث�� نوازشش قرار �گ��

... کش�دم

ون �....م��م...ِام... ه دوری م��م چطورە ب��م ب��
بزن�م؟ 

خواستم از ق�افه اش پ�دا بود که فهم�دە � 
 کردو گفت. �حث و عوض کنم 

�
: پو�

� ...چرا که نه -  منتظرم برو ل�اسات و بپوش �ای��

... �اشه...
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ون ...��ــــع از اتاق �ارە �ا�ا زدم ب��

نف�� برداشتم �مدو �از کردم �ه مانتوی کوتاە آ�� 
 ن�م بوتای خوش�لم و . و شلوار جذب مش�

ش ها�� از اونجا�� که ز�اد اهل آرا�. پوش�دم
و ته غل�ظ نبودم و �ا �ه ر�مل و برق لب � 

... قض�ه رو هم اوردم

...رج شدمک�ف و گوش�م و برداشتم و از اتاق خا

� لوکس  وارد محوطه شدم و �ه سمت ماش��
برد�ا قدم برداشتم 

راە بیوفت ...

! عه -

ن�اش کردم 
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ی شدە؟... � ! چ��

�� که م� - �  راە مگه داری �ا نوکرت حرف م��
�

�
بیوفت؟

: �ا خندە گفتم

وقت  چ�ه نکنه انتظار داری �ش�نم تا هر ...
ن�م؟ جنا�عا� دلت هوس حرکت کرد ، حرکت ک

رف نه خانوووم من فقط دارم م��م لحن ح -
ا درست ن�ست �ه خانوم �...زدنت و عوض کن

ینطوری �ماالت و جماال�� مثل شما �ا شوهرش ا
حرف بزنه 
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جاست حاال کو این شوهر ک!...اوە اوە شوهر...
! ن� ب�نمش

...افتاد ن�م ن�ا� بهم انداخت روشن کردو راە

!نکنه دلخور شد؟

ی نگفتم اخه چرا �ا�د د � لخور شه؟وا من که چ��

و انگشتاش دستم و جلو بردم و آروم انگشتام و ت
... قفل کردم

برد�ااا ...

هووم؟  -

: �ا غ�ظ گفتم
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ه��� ...

عه �گو د�گه  -

ن� خوام �ش�مون شدم ...

؟ - م و آد...خب حرفت و بزن دیوونه...�ع�� ��
 �ش�مون شدم؟ 

�
�� �عد م�� � صدا م��

ون � کشم و اومدم که دستم و از تو دس�ش ب��
تم دادو �اهاش قهر �اشم که فشار مح�� �ه دس

مانع ام شد 

ورد ول کن دستم و انگشتام خ...اخ اخ دستم...
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شدن 

حق نداری �اهام قهر کن�ا  -

ول کن ...قهر ن�ستم...

م  � خوام دستای عشقم و    ...ولت ن� کنم  - �گ��
مش�ل�ه؟ 

دستم شکست �خدا ...برد�ااا...

ق و نوق �ا در حا� که �ا ن. یهو دستم و رها کرد
چش�  دست آزادم دستم و ماساژ � دادم ز�ر 

! ود�ازم ق�افه اش درهم شدە ب. ن�اش کردم

: ونه گفتمل�ام و آو�زون کردم و �ا لح�� �چه گ
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! دستم اوف شد...

ودش ن�اهش و از مس�� گرفت دستم و گرفت خ
. و جلو کش�دم و مح�م دستم و بوس�د

: �ا خندە گفتم

تصادف نکن�م �ه وقت ...

: �ا ل�خند مرموز گوشه ل�ش گفت

تو ن� خواد نگران �ا��  -

 کرد
�

: م�ه �ش�� صند� تک�ه دادم و پو�
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�م؟ ... حاال کجا دار�م م��

ب��م رستوران؟  -

گشنم ن�ست ...

مت هووم؟  - کجا ب��

س�نما ...

! واقعا؟ -

حاال چرا تعجب کردی؟ ...ارە...
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بودی چه م�دونم تو که اهل ف�لم و س�نما ن -

م � گفته ... نخ��

خب فک � کردم ن�س��  -

اش��اە �ه عرضتون رسوندن ..

 کردو گفت
�

: پو�

�اشه  -

ون دادم و گفتم : �الفه نف� ب��
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اصال نخواس��م ...

�ع�� �� !...وا  -

زن �ه جای خوب پ�دا کردی ب...�ش�مون شدم...
�غل �ه خوردە � خوام قدم بزنم 

: بهت زدە گفت

... �اشه -

� متوقف شد از درو �. طو� نکش�د که ماش��
. کردم و پ�ادە شدم

...�ادە خن� توی صورتم �خش شد
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...آسمون آب�ه آ�� بود

ساس �ه جوری که آدم �ا ن�اە کردن بهش اح
نقا��  اخه ب�ش�� ش��ه �ه. م�کرد واق� ن�ست

! بود

ی تازە چشمام و �ستم و ر�ه هام و پر از هوا
!کردم

امش چند یهو �ا گرمای دست برد�ا دور دستم آر 
... ثان�ه ای�م متال�� شد

... ق�لش �ه خ�� �دی �د ن�ستا...

: �ا خندە گفت

�م  - من عاشق غافل���
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ی �ا ع...عه اینطور�است؟... اشق عاشق غافل���
ترسوندن من؟ 

سو  - نه تو که جون� آدم که جو�ش و نمی��

 �س �ا من جونت ن�ستم �ا تو داری د...
�

روغ م��

�دو�� تو که م...�دخل�� نکن عشقم...عه دن�ااا -
من چقدر دوست دارم 

ارە �ه وض�ح دارم می�ینم ...

برگشتم و ن�اش کردم . �جاش وا�ساد

د�ما ... � چرا وا�سادی داش��م قدم م��

اخماش درهم شد
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! اشتهای �ا�ا اینم امروز واسه من فاز برد

 نزدم چرا ا...�از �� شد؟...
�

ل� من که حر�
ناراحت م��� 

و برد�ه سمتم اومد و دستاش و توی جی�ش فر 

...به�� 

� انگشت ام اصال حوصله قفل انگشتاش و ب��
ن�اش کردم. نداشتم

قهری ارە؟ ...ناراحت شدی؟...برد�ا...

ون د اد ز�ر چش� ن�ام کرد و نفسش و ب��

زی �ع�� وقتا حس م�کنم تو داری منو �ا -
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م�دی

مگه ...تزدە �ه � ...عه دیوونه این چه حرف�ه...
 �اهم بزرگ...ال��ه

�
شد�م  من و تو از �چه �

ب منو چرا ال� اعصا...آخرشم مال هم�م د�گه
�زی  بهم م��

 دوسم داری؟ -
�

�ا  چرا ...�س چرا بهم ن� �
؟ اری چرا �ه �...�المت دل منو گرم ن� ک��

؟ن� ک�� �اورم شه توهم اندازە ی من ع اش��

من که م��م ...معلومه که دوست دارم...

 و� هروقت �خوای داستان و �ه ن -
�

فع م��
 هروقت �خوای منو رام...خودت تموم ک�� 

...منم که سادە...حرفات ک�� 
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� ک���دم و گف : تم�ا عص�ان�ت �ام �ه زم��

 فکر ن� کردم...واقعا برات متاسفممم...
� فکرا�� �ه �ت بزنه فکر ...درموردم همچ��

کردی من � ام هان؟ 

 � شوکه  تمام کسا�� که از اون مس�� � گذش��
لو اومد و برد�ا ج. هردوتامون و ن�اە � کردند 

... س� کرد آرومم کنه

آروم �اش ع��زم آروم ...ه�س ه�س -
ی نگفتم که...�اش � �ا�� اعص...اش��اە کردم...چ��

ی از دهنم پ��د  � بودم �ه چ��

�� درهم دستام و تو جی�م فرو بردم و �ا اخما
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دم بردارم �دون این که وا�سم تا هم قدم �اهاش ق
...راە افتادم

... وس�دخودش و بهم رسوندو مح�م گونه ام و ب

اقت من ط...قهر نکن�ا �اشه...ق��و�ش برم من -
قهرات و ندارم دن�ا 

منم حوصله ی تورو ...ولم کن برد�ا...
ە برگرد�م خونه ...ندارم به��

صله ام �ع�� �� حو ...�ع�� �� برگرد�م خونه؟ -
ی ��م � ...و نداری؟ � � االنم �ه چ�� �ــــع بب��

� �ا..اعص�ا�� م���  ، بب�� � هام چ��ار �ارات و بب��
داری م�ک�� 

ند نزنم مغزم داشت منفجر � شد واسه این که گ
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عمو دو�ارە  �ه را�طه اتمون و �ار بیخ پ�دا کنه و 
ور �ا�ا زنگ بزنه �ه �ا�ا و جرو�حثای �سام آ

نفس  استارت �خورن �جام وا�سادم و چندتا 
... عمیق کش�دم

م و برخالف درونم که آت��� بود ل�خند زد
... برگشتم �ه سم�ش

...ن�معشقم ب�ا همینجا این �حث و تمومش ک...

ن�اهش و از چشمام گرفت و �ش و ز�ر 
...انداخت

...وای د�گه داشتم دیوونه م�شدم

 اصال حوصله ی منت ک�� و ناز کش�دن و 
در واقع اصال اهلش نبودم  نداشتم

... ب��م -
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دم و دندونام و از حرص به. از کنارم رد شد م ف��
...دس�ش و گرفتم. �شت �ش رفتم

ی طوال�� و �اهم قدم زد�م �دون  مس��
�ن حرف و �ا حدی��  ...کوچک��

: فتمواسه این که � صح�ت و �از کنم تند گ

�ست�� � خوام ...

 !ن�م ن�ا� بهم انداخت و اهم�ت نداد

... عشقم �ست�� � خوام...

م - ... جلوتر برات � گ��
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اشه؟ �اش �س من �ش�نم تو برو �گ�� ب�ا �...

. ن�ا� بهم انداخت. �جاش وا�ساد

! چ�ه؟...

ون داد  �الفه نفسش و �ا صدا ب��

� االن م�ام ...�اشه - �ش��

: و گفتم رو پنجه وا�سادم و گونه اش و بوس�دم

مر� ...
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�ه  ل�خندی روی ل�اش �شست و �م �م ت�د�ل
خندە شد 

چ�ه چرا م�خندی؟ ...

خوب �لدی دلم و ذرە ذرە آب کن�ا  -

: ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

... ب�ا برو برو برام �ست�� �گ�� ...�له د�گه...

س�نه اش  دستام و �ه! �ا ل�خند بهم زل زدە بود
چسبوندم و فشار دادم 
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دە برو د�گه ...

 خند�دو بزور ن�اهش و ازم گرفت و رفت

ل� روی ن�مکت ز�ر سا�ه ی درختای ��ه ف
دند کش�دە ا�� که مس�� و ز��اتر کردە بو 

...�شستم

ون اوردم ...گوش�م و از توی ج�ب ام ب��

 کردم و �عد وارد کردن �سورد وا
�

ردش پو�
...شدم

�� اخت�ار پوزخندی زدم 

نه �ا تو که کسیو نداری بهت زنگ بز ...احمق...
سادە �دە محض  pmح�� گه گداری �ه 

ی هم برای...دلخوش�ت ک�   �خدا که ا�ه �م��
...اهم�ت ندارە
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البته چرا شا�د اهم�ت داشت

ردە شا�د مامان �ا ش��دن خ�� مر�م �ه خو 
...ناراحت � شد

...و البته برد�ا

... شا�د برد�ا هم ناراحت � شد

؟ � !هم��

!فقط دو نفر؟

� دونفرم ممکنه زودی فراموش ت کنند تازە هم��
...که � کنند

 �� د
�
ل�� و عشق برد�ا که �ا اون ق�افه اش عمرا

ررر دست رو دست �ذارە، مامان هم که انقد
مه تا من زنگ نزنم سا� �ه �ار  م بهم زنگ درگ��

نه � ! نم��

� اش و  �م که خ�� ها هوس داش�� دارند من دخ��

ه هوس مردهای هوس �ازی که �ام هاشون م�ل �
...دارە
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کسا�� که مدت هاست توی ح�ت لمس ام 
... گذاشتم اشون

م...دن�ا -
�
الووو ...�ا توا

ش�م �ا صدای برد�ا ن�اهم و از صفحه ی گو 
: تمگف گرفتم و مبهوت �م و �اال بردم و

! جانم؟...

 �ه سمتم گرفت
�

ش از . �ست�� ش�ال�� بزر�
گرفتم اش 

... وای ش�ال�� ...مر� ع��زم...
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ق��ونت برم � دو�ستم دوست داری  -

!بود واسه خودشم ش�ال�� گرفته. کنارم �شست

وع کردم �ه خوردن ��...

ت �ه �� دن�ا خانوم داش...خب حاال �گو ب�ینم -
فکر � کرد؟

!وا ...

�گو د�گه کنج�اوم  -

... ه��� برد�ا...

؟ - �اور کنم ؟ ! ه���
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... �اور کن ه��� ...

�اشه  -

�د که احساس کردم �ا) �اشه(�ه جوری گفت 
��زم رو دار�ه �ش�نم و س�� تا پ�از اف�ارم و براش ب

وری که آقا ناراحت �شه و دو�ارە فاز دلخ
... برندارە

�ه ...دمداشتم �ه فردا شب فکر � کر ...داشتم...
س دارم نکنه نتونم ...خوردە اس��

جلو اومدو روی موهام و بوس�د 
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س �� تو که ماشا� - ه��� �م  ق��ونت برم اس��
... چه تو خوش�� و ظاهر چه تو...نداری

ادامه  سوا� ن�اش کردم و منتظر . کنج�او شدم
ی حرفش شدم 

خب؟ ...

ه��� ولش کن  -

؟ ...نه �گو... چه تو ��

: �ا خندە گفت

... وزو �ل�اغوا�ری و ف��ب �اری و �از�گری و د -
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ندە �ه مشت ک���دم تو �ازوش که زد ز�رە خ

دس�ت درد نکنه که �ل خصلت ...عوضی�� ...
س و �� ا...های �دم و داری �ه روم م�اری ز اس��

اضطرا�م �استه شد مر� 

ور �غلم کرد تقال کردم اما بز . دستاش و دورم برد 
و ز�ر �لوم و بوس�د 

�ست�� و ...حوصله ات و ندارم...ولم کن...
� ک��ونم تو صورتتا 

چشمای عس� اش درشت شدو ق�افه ی 
... جذا�ش و �انمک تر کرد
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؟ - ! چ��ار � ک��

رو بردم روم و ازش برگردونم و حر� قاشق و ف
م گذاشتم تو �ست�� و �ه ت�که ی بزرگ و تو دهن

 من تو که م�دو�� ...خ�� خب �ا�ا قهر نکن -
طاقت قهراتو ندارم دیوونه 

ب�ند �ا�ا ...

: �ا لح�� جدی و بهت زدە گفت

؟ - ... �� گف�� دن�ا!...��
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...اە �ازم گند زدم

م و هیچ جورە نمیتو�ستم جلوی ز�ون کوفت�
م ...�گ��

معصومانه  برگشتم و ل�ام و براش آو�زون کردم و 
ن�اش کردم 

... ه��� ...

انه �ه ن�اە عاشق. �� حرکت فقط بهم زل زد
!طور�ه پر از هوس

...دن�اهش و از چشمام گرفت و قفل ل�ام ش

...اوە اوە

...حوصله ی این �� و اصالاا نداشتما

ام و �ه تا �ه خودم اومدم د�دم عه مثل �� ل�
...دندون کش�دە
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وع کردم �ه تقال که �الخرە دست بر  !دار شد��

: تم�شت دستم و حر� �ه ل�ام کش�دم و گف

... واقعا که...

...�ا خندە مشغول خوردن �ست�� اش شد

رە �عد هوا �م �م درحال تار�ک شدن بود �الخ
. د�م�� �گو �خند �اشد�م و راه�ه خونه ش
� و توی خ�ابون پ�چ�دو وارد محو  . طه شدماش��

برد�ا پ�ادە شدو درو برام �از کرد 

� خانوووم  - �فرمای��

�ا عشوە پ�ادە شدم 

مر� ...
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ه اومدم که برم دس�ش و �شت �مرم بردو �
خودش چسبوندم 

آروم�� دیوونه �مرم رگ �ه رگ شد ...

�ا خندە پ�شون�م و بوس�د 

دلم برات تنگ م�شه  -

: �لو�� صاف کردم و گفتم

منم ...

چرا نم�ای پ�شم هان؟  -
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االن پ�شتم د�گه ...وا...

م�ای چرا د�گه ن...�� گفتم...االن و نم��م -
 ک�� 

�
خونه �� دوروزی و �اهام زند�

؟ ...
�

زند�

: خند�دم و در ادامه گفتم

 و �ذار واسه �عدە ازدواج ع� ...
�

البته ...�زمزند�
 بودە �اشه 

�
ا�ه واقعا منظورت زند�

-  
�

خب تو فک کن فقط منظورم زند�
آسمون  دوروز و کنار همد�گه �خواب�م...نبودە
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� م�اد هووم؟ � نه آسمون �ه زم...�ه زم�� ��
کن انقدر �ا�ا انقدر منو درگ�� خودت ن...م�اد؟

منو چشم انتظار نذار 

م که دستم و �شت �مرم بردم و دس�ش و گرفت
بور �اعث شد قفل دستاش �از شه و د�گه مج

ور�ش ن�اشم روی پنجه وا�سم تا صورتم �ه ص
...نزد�ک�� �اشه

توی  �ه دس�ش ن�اە کردم و �ا ن�اە مرموزم
: چشماش زل زدم

چ ز�� و نگو که این دست ها تا حاال �دن هی...
! لمس نکردە

ز �ه ن�اهش ترس�دە اش قفل چشمام شد �عد ا
: سکوت طوال�� شوکه پوزخندی زدو گفت
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س معلومه که لم...معلومه!...منظورت چ�ه؟  -
نکردە

: آروم لب زدم

ی�ی�� ای�� که جلوت م...آقای برد�ا خاِن راد...
�وش دخ�� عموت، برادرزادە ی دار ...دن�است

ە  � هر ک� و بتو�� ...راد، دک�� کوروش ش��
 من �� و �ما� هر احدو نا� و بتو�� دور بز�� 

ن از چون م...م�دو�� دل�ل اش چ�ه؟...نمیتو�� 
عاشق �ازی دادن ...هم خوِن شما...شمام

... منهدروغگو�� و دغل �ازی تو خوِن ...آدم ها

سادم و دستم و روی قل�ش گذاشتم رو پنجه وا�
: صورتم و جلو بردم و پچ زدم
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� فه� �� م��م؟...

!ترس�دە بود

د � !قل�ش تند تند م��

� کردو من  �ع�� برد�ا داشت پنهو�� �ه �ارا�� و 
...خ�� نداشتم؟

جا �شأت ا�ه غ�� از این بود �س این ترس از ک
� گرفت؟ 

ون �ا پوزخندی خودش و از دن�ای اف�ارش ب ��
خند زدم �ه حالت اول�ه برگشتم و بهش ل�. کش�د

تو �ه من شک داری دن�ا؟  -

شک ندارم ...نه...

112



 خوای �...�س این چرت و پرتا چ�ه که گف��  -
ی �ا از ز�ر ز�ونم � اف �گ�� ؟ازم اع�� ک� ...ک��
ی بهت گفته؟  � چ��

ون فقط دلم � خواست ب�ینم ا...نه ع��زم...
ا�� که توی ذهنمه واقع�ت دارن �ا  � �  چ�� نه هم��

:شد اومد که حرف بزنه که صدای �ا�ا مانع

�� �ه �ه دوتا گنجشک عاشق توی این تار _ 
ن �ا اخت الط � کنند دارن دل م�دن و قلوە � گ��

ش که. برگش��م  برد�ا برخالف ذهن درگ��
� روی چشماش اون و داد � زدند ل�خند مصنو 

!ل�اش اورد 
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د�م... � ... ه��� داش��م �ه خوردە گپ م��

گونه ی برد�ارو بوس�دم 

ون تنهات...من د�گه برم �خوا�م خسته ام...
شب خوش عشقم ...� ذارم

� کرد و ن�اهش روم ق فل �ی �اال و �ای��
ود که زدم درحا� که هنوز تو فکر حرفا�� ب بودو

: لب زد

شب خوش -

ه اتاق �له هارو � کردم و جسم خسته ام و �
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...خوا�م رسوندم

ی مانتوم د�مه ها. ک�ف ام و گوشه ا�� پرت کردم
ش کردم رو و تند تند �از کردم و کندم اش و پر�

...م�ل

آروم و . دچشمم �ه پ�انوی گوشه ی اتاق ام افتا
...تو فکر �ه سمت اش قدم برداشتم

...�شست ام

اری توی �دون در نظر گرفتم موس��� که گه گد 
اش ذهنم پرسه � زد انگشتام روی �ل�د ه

�ا برداشتم . صداش فضارو پر کرد. �شست
فس ن. انگشت ام دو�ارە سکوت ح�م فرما شد
عم��� کش�دم و ب�خ�ال اش شدم

 � �� م�ل  هروقت که ذهنم درگ�� بود �ه همه چ��
�ن فقط دلم � خواست �دون کوچک ت� . بودم
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گوشه   حرک�� که �ه �ل� هام �دم ساعت ها �ه
...ا�� زل بزنم

...مروی تخت دراز کش�دم و چشمام و �سته ا

س فردا شب داش ت �م �م واقعا مثل این که اس��
...ِخرم و � چس��دا

ا�ه . مچشمام و �از کردم و پهلو �ه پهلو شد
؟ لب کنم ا�ه نتونم توجه ��ە رو ج...نتونم ��

م و �ا�د همه ی زور ...�ا�د چه غل� �کنم؟
...بزنم

د حل �ل�. �عد از مدت ها �ه �ل�د پ�دا شدە
!مش�التم

� پ�ش ما ...مانفرار از خونه ی کوروش و رف��

...و حاال این �ل�د دست قلب ��ە مقدمه

بتونم دلش  ا�ه بتونم �اهاش وارد را�طه �شم ا�ه
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م چه شود !و ب��

ه د�گه ز�ر منت هیچ کس نخواهم رفت د�گ
ت مجبور ن�ستم از دستورات وقت و �� وق

...کوروش و اطاعت کنم

 جد�دی رو آغ
�

م پ�ش مامان و زند� از م��
...� کنم

ش�اە و نه �ا�ا دا�. اصال شا�د رفتم دا�ش�اە
...ب��� 

 � کنم
�

...صه�� دغدغه �� غم و غ. فقط زند�

...هوووف

...و �دزد�ذار اول چاە و �ک�� �عد منارە اش ر 

ب عم��� �ل�ام و روهم گذاشتم و �م �م �ه خوا
...فرو رفتم

ور و نفس نفس زنان این. یهو از خواب پ��دم
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د �دنم و چشمام پر از اشک ش. اونور و ن�اە کردم
الت جمع کردم و دستام و توی موهای �لند ح

...دارم فرو بردم

م � قرار �ابوس های لعن�� ام دست از � 
...تا � �ا�د عذاب �کشم. بردارن

لش �ذارم چرا ن� تونم �م و �� درد� روی �ا
کرو خ�ال چرا مثل �ه آدم معمو� ن� تونم �� ف

...دوساعت چشمام و رو هم �ذارم

:هق زدم

...چقدر من �د�ختم خدا�ا...

� کشوندم � کنار از روی م. خودم و از تخت �ای�� ��
�ز از آب پنجرە �ارچ آب و برداشتم و لیوان و ل ��

 نفس عم��� . کردم و �ه نفس � کش�دم اش
...کش�دم

رد کردن دستم و �ه سمت پردە بردم �ه ام�د وا
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...روشنا�� خورش�د �ه اتاق

!اما هوا ابری بود

� گ. پردە رو رها کردم ذاشتم و لیوان و روی م��
...ساعت هفت صبح بود. گوش�م و برداشتم

گوش�م سکوت اتاق و درهم   pmیهو صدای 
...دشکست و خواب و تا حدودی از �م پرون

...اش �از شد �pmا لمس اسم اش . برد�ا بود

. ت دارمدن�ا من عاشقتم، من خ�� دوس: برد�ا( 
نه جای � خوام اینو �دو�� که هیچ کس نمیتو 

)تورو برام پر کنه عشقم 

ز این ا. �� اخت�ار ل�خندی روی لب هام �شست
دادە و از  pmکه � د�دم این وقت صبح بهم 

...عالقه اش گفته
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�ا هست که از این که � د�دم �ه نفر تو این دن
 ذوق منه ب�چارە رو دوست داشته �اشه حسا�� 

...کردە بودم

هر کس د�گه هم جای من بود خوشحال 
...� شد

های ق�� اش و  pmانگشتم و حرکت دادم و 
. �دە pmبرد�ا عادت نداشت بهم . ن�اە کردم

تلف فقط �ع�� اوقات اونم تو تا�م های مخ
د �ا صبح البته نا�فته نماند که �ا نصف شب بو 

...ع� الطل�ع

. رفتمن�اە ذوق زدە ام و از صفحه ی گوش�م گ
خا�  �ه �التوی ش�ک. �مد ل�اسم و �از کردم

وردە �شستم �ه خ. رنگ برداشتم و شلوار جذب
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ه �اعث �ه مژە های �لندو مش� ام ر�مل زدم ک
...نشد دو برابر �شن و خوش�ل�� بنظر ب�ا

�اشدم . طبق معمول برق ل�م و �ه ل�ام مال�دم
رد�ارو از ک�ف ام و برداشتم و �ل�دای خونه ی ب
ون کش�دم �د �ه �ا. کشوی عس� کنار تختم ب��

دم و هم دلخور�ش از حرفای �  � بهش م��
ردە از د�ش�م و � شستم و � بردم هم �ه خو 

وقتم و �اهاش � گذروندم

...استاناا�ه هم ا�ار کرد گفت �مونم و این د

� بندم  قض�ه ی امشب و بهانه � کنم و فلنگ و 
...و بر� گردم خونه

ون �له هارو � کرد ماز اتاقم زدم ب��
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کجا این وقت صبح ...�ه �ه دخ�� �لم -
ی ��م شا�ان برسون�ت؟...�ا�ا جا�� م��

ە منه، تا وق�� �ارش گ. اوە اوە چقدم مه��ون ��
مه��ونه و �ا�ا

د دو�ارە و� �ه محض اینکه �ارش �اهام تموم ش
...م�شه همون کوروش گند اخالقه �د خلق

ا من ام. شا�ان �� از محافظ های �ا�ا بود
عادت  معموال خودم �ارام و انجام � دادم و 

م �ه این و اون ح �� حوصله نداشتم �ارام و �س��
د�گه  نداشتم روی صند� �ش�نم و تا �ه نفر 

 کنه
�

!رانند�

� . برگشتم �ه سم�ش  از �له ها داشت �ای��
...� اومد
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 کردم و گفتم
�

:پو�

م پ�شه برد�ا... رضمن د...زودی بر� گردم...م��
م رانندە نخواستم ، خودم که چالق ن�ست

کوروش جان

ومدخندە ی مستانه ای � داد و �ه سمتم ا

� و برندە ات برم - برو �ا�ا ...ق��ون اون ز�ون ت��
...فقط قرار امشب �ادت نرە ها...جان برو

:ل�ش و کش�دم

ە... �اری نداری؟...نم��
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� ابروهاش �شست اما س� کرد ل �خند اخ� ب��
...ه �� بزنه که اعص�ا�� �شم و بزنم ز�رە هم

:�ا لح�� جدی گفت

نه برو �سالمت -

 راە � . �شستم و راە افتادم. وارد محوطه شدم
�گه �ه دست �ل جمع وجور خوش�ل گرفتم که د
. حسا�� از ذوق و خوشحا� سکته اش �دم

و�� خونه اش. رس�دم  ن�ا� �ه نمای ب��
 . انداختم

�
 ن� کرد برد�ا �ا عمو و زن عمو زند�

دم و شالم و مرتب کر . پ�ادە شدم. مستقل بود
اختم و �ل�دو توی قفل اند. دست �ل و برداشتم

...چرخوندم

مت�ار وارد شدم هنوز درو ن�سته بودم که خد
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 از ترس قد� عقب کش�دم! جلوم ظاهر شد

ته تو؟... !چه خ��

؟...ب�خش�د خانوم...ب - � !امری داشت��

متعجب ن�اش کردم

!اومدم برد�ا رو ب�ینم...وا...

ونم ولش � کردم از خونه ب�� . دس��اچه بود
!م�کرد

؟... چته تو چرا اینجوری ن�ام م�ک��
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م�شه ب��د �عدا ب�ا�د؟...م�شه -

 س�نه اش چسبوندم و  �ا حرص دستم و �ه
هل اش دادم

!...پر روو...برو کنار ب�ینم...

. س�دم�ه جلوی در اتاقش ر . �له هارو � کردم
ی روی ل�ام �شست � وق ذ. ل�خندی ش�طنت آم��

ە رو دس. سور�رایز کرد�ش امون و ب��دە بود تگ��
...تو مشتم گرفتم و آروم چرخوندم

ل دادم
ُ
...یهو �جام خش�م زد. درو ه

. ذاشتم�اهام و بزور حرکت دادم و قد� جلو گ
و برق  �ه �ک�ارە ل�خند از روی ل�ام پرکش�د 

خوشحا� از توی چشمام راهش و کش�دو 
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...رفت

!�� داشتم � د�دم؟

...برد�ا

!اون واقعا برد�ا بود

...ن� تو�ستم قدم از قدم بردارم

� اش چشمم �ه آن�تا افتا !د�ا کنار رف��

از هم �از  ل�ام و . قل�م �ه �ک�ارە از جا کندە شد
، که  کردم که جیغ بزنم، که خا� کنم خودم

�  �مب درونم و منفجر کنم اما ح�� �لمه ا�� از ب��
!ل�ام در نرفت

...دسته �ل و �ل�دها از دستم افتادند

ون برای �ا افتاد�شون و تول�د صدای مزاحم اش
...آرامش پر از لذت برد�ا و آن�تا
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داشت و برد�ا دست از �اری که داشت م�کرد بر 
!�ه سمتم برگشت

ە شدابروهاش بهم گرە خوردن و شوکه بهم خ ��!

دم که �غ�� که راە �ل وم و �سته ل�ام و بهم ف��
که و �خاطر برد�ای �� ارزش ص ورتم خ�س بود ن��

...اشک �شه

وجیح کردن ق�ل از این که برد�ا اقدام کنه �ه ت
عت �له �ه � . �ارش، بزور �اهام و حرکت دادم 

. هارو � کردم

ە صداش فضا رو پر کردو خدمت�ار خشک شد
بهم زل زدە بود

�ذار ...تورو خدا ص�� کن...دن�ا ص�� کن...دن�ا -
برات توضیح �دم
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ز فقط دلم � خواست ا. �ه سمت در دو��دم
ون ن صداش نه م�� �ه ش��د. خونه اش بزنم ب��
اتم ان�ار که تمام احساس. داشتم نه د�د�ش

ی ت�د�ل �ه نفرت شدە بودندو من حالم ا � ز هرچ��
...دکه �ه برد�ا م��وط � شد بهم � خور 

ە برسه مچ . ق�ل از این که دستم �ه دستگ��
...نددستم و گرفت و �ه سمت خودش برم گردو 

وضیح �ذار برات ت...دن�ا تورو خدا ولم نکن -
بزار �اهات حرف بزنم...�دم

ون کش�دم و د :اد زدمدستم و از توی دس�ش ب��

چیو ...چیو � خوای توضیح �دی هان؟...
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ض�ه این که �ه آدم عو ...م�خوای توضیح �دی
ن که تمام این که �ه آدم هوس�ازی؟ ای...آشغا�؟

دمت�ار �ا این که �ا خ...حرفات دروغ بودە رو؟
دوم و کدوم و برد�ا؟ ک...�ا�ام ر�خ�� رو هم؟

. ..� خوای برام توضیح �دی؟

� . اشک توی چشماش حلقه زد ی د�گه ح�� �ش��
ازش  .خودش و احساسا�ش برام اهم�ت نداشتم

...از خودم هم متنفر بودم. متنفر بودم

م و داستان متنفر بودم از تمام سالها�� که �شست
تم من دوسش نداش. عاشقانه اش و گوش دادم

نقدر و� احساس حقارت � کردم از این که ا
ا احمق بودم که بهش اجازە دادم من و �

...دروغ هاش �ه �ازی �دە

دوستم  �اری کنه که �اور کنم که �� هست که
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...دارە

و� هیچ کس نبود

هد دن�ای ب�چارە هیچ کس و نداشت و نخوا
!داشت

من دوست دارم...من -

شش و �ا �� اخت�ار زدم �ه چک خوابوندم تو گو 
:صدای �غض آلودە غرق خشمم گفتم

حق نداری د�گه سمت من ...حق نداری...
هاشون برو �ا همونا��  که ش�ات و �ا...ب�ای

...� گذرو�� خوش �اش

� �ار دستم و گرفت و �ا چش مای پر از برای دوم��
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.اشکش توی چشمام زل زد

ە خودت بود -  دادیا�ه بهم اجازە �...تقص��

:�ا اعص�ان�ت داد زدم

م اون فکر ن� کردم تما...ب��د دهنت عوض�� ...
pm اب های وقت و �� وقتت فقط �خاطر عذ

حالم د�گه ن� خوام ب�ینمت ،...وجدانت �اشه
منو  نداری اسم...حق...د�گه...ازت بهم � خورە

فهم�دی؟...ب�اری

و  �شستم و . ندرو �از کردم و از خونه اش زدم ب��
وع �ه �ار�دن کرد. حرکت کردم قطرات . �ارون ��

 � ر�زو درشت �ارون روی ش�شه ی ماش��
دە توی � چک�د و �اعث � شد که �غض گ�� کر 

132



...�لوم �اسه ی چشمام و پر کنه

ال�� �ە چه �...برد�ااا تو �ا من چ��ار کردی...
 کردی و تا ديروز تو چشمام ن�اە �...من اوردی

چطور ...چطور تو�س�� ...� گف�� عاشق�
....تو�س�� �ا آن�تا

... اوردح�� اوردن اسم آن�تا هم �م و درد �

� این همه آدم چرا اون ...ب��

!چرا �ا �ه غ���ه نه

...هه

 � کنه مهم اینه که طرف تور 
�

و چه فر�
دە اون �ع. اون بهت خ�انت کرد. ن� خواست

ورو این همه سال و اون همه حرف عاشقانه ت
دکنار گذاشت و �� د�گه رو انتخاب کر 

� و �ارک کردم. رس�دم خونه ی از تو . ماش��
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.� کردمداشبور دستمال برداشتم و اش�ام و �ا 

�ه درک که دلت منو ...اصال �ه جهنم...
ورو منم ت...�درک که بهم دروغ گف�� ...نخواست

نم م...دوست نداشتم منم تورو ن� خواستم
 اصال ...اصال ...حالم از تو بهم � خورد

خداروشکر که �ا آن�تا وارد را�طه 
و توی خداروشکر که د�گه آو�زو�� مثل ت...شدی

...زندگ�م ن�ست

دم و حر� درو ک�� �دم و دندونام و بهم ف��
...وارد خونه شدم

...دن�ا -

:برگشتم �ه سمت �ا�ا و �ا ��� گفتم
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چته؟...

اخماش توهم رفت �ه سمتم قدم برداشت

وات شدە �ا برد�ا دع...این چه طرز حرف زدنه  -
؟ �ە من و �ق�ه خا� م�ک��

ون دادم و گفتم :نف� ب��

م اوال که دعوام �شدە و حالم خ�� ه...
م �خ...�عدشم...خ��ه وا�مب�خش�د خسته ام م��

اومدم که برم که دستم و گرفت
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تاق م��اپ آرت�س�ت اومدە تو ا...کجا کجا -
 ن�م ساعته د�گه طراح ل�استم...ل�استه

سه �  برو که �م �م آمادە �� تا شب...م�� چ��
ز�ادی نموندە

کش�دو   �دون این که وا�سه زرم و بزنم راهش و 
اسام و در ل�. وارد اتاقم شدم و درو ک���دم. رفت

واست �ه دلم � خ. اوردم و ل�اس راح�� پوش�دم
ە ا چه فا�دە ام. خوردە �خوا�م که مغزم آروم �گ��

ب و تا �ل� روهم � ذاشتم �ابوس های عج�
...غ��ب �ه جونم � افتادند

و خواب ب�داری به�� از خواب بود، وق�� که ت
...هزاران �ار مرگ رو تج��ه � کردم

از درو �. �ه سمت اتاق ل�اسم قدم برداشتم
...کردم
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�دن خانوم و آقا�� �شسته بودند و مشغول چ
...لوازم گ��م و آرا��� اشون

سالم...

کردند  �تا�ام و برانداز . �ا د�دنم برگش�ند

� !...سالم خانوم ز��ا - !�فرمای��

جلو رفتم و روی صند� مخصوص �شستم

� موهام ش دخانِم جلو اومد و مشغول �س��

...صورت پر محب�� داشت

اهر آدم هرچند این روزا اصال ن� شه از روی ظ
!هارو قضاوت کرد

�ت نمونه اش برد�ای آب ز�رە �اە که شخص
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� �ه  اص� اش و �شت پوسته ی �ه مرد عاشق و 
دم که چه ز�ر قا�م کردە بود و منه احمق نفهم�
م آدم حروم لقمه ا�� کنارم دارە نفس �

َ
 کشه و د

!.. .از عشق � زنه

لم ح�ف من که دلم واسش � سوخت و حرف د
ە و  غصه  و �ه ز�ون ن� اوردم که دلش نگ��

...نخورە

هندە ام �ا صدای خانِم خودم و از اف�ار عذاب د
ون کش�دم :ب��

-  � ماشا� چقدر خوش�ل��

:ل�خند زور� زدم و گفتم

مر� لطف دار�ن...
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وع کردند صورتم  .طو� نکش�د که �ارشون و ��
...و آرا�ش کردندو موهام و و�و

الخرە �عد �و �له ی طراح ل�اس هم پ�دا شد و �
هن �لند که از قسمت ر  ان �ه چا� �� پرو �ه پ��

خاب بزرگ داشت و �قه اش قا��� بود و انت
...کردم

...حسا�� جذاب بود و �ه دل  � �شست

...�ست از �غل ز��ش و برام خانوِم جلو اومدو

�ستاد عقب رفت و کنار طراح ل�اس و هم�ارش ا
برگشتم و ن�اشون کردم

چطورە؟...

ل�خند روی ل�اشون �شسته بود و مدام 
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� �  شد ن�اهشون روی اندامم �اال و �ای��

عینه �ه ت�که ماە شدین...حرف ندار�د -

:�ا ل�خند گفتم

...� تون�د ب��د...مر� ...

دم و کفشای �اشنه �لن. برگشتم �ه سمت آینه
ام موهام و اینورو اونور شونه ه. پوش�دم

...ر�ختم

ارج ک�ف ز�ر �غل�م و برداشتم و از اتاق خ
...شدم
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•••

 �                   "حس��

ون اوردم جلو  هن سف�دو از �مد ب�� ی آینه پ��
� هاش فرو ب ردم و �ا ا�ستادم دستام و توی آست��

...�ه حرکت پوش�دم اش

ودم از د�گه خسته ب. �ا�د �م �م آمادە � شدم
...مهمو�� های �� خودی

� کردن �و خسته بودم از خودنما�� و �اال و �ای ��
...���هسالم و احوال پر� گرم برای آشنا و غ

�ن �ا. اما چه �ا�د کرد مجبور بودم د�گه �د �ه به��
�ا�د ن. ش�ل ممکن جلوی آدم ها ظاهر � شدم
اطر مردم از من تص��ر �دو چرکی�� و �ه خ

دن ...� س��

141



�ن  �الخرە وارث خانوادە ی مقدم �ا�د هم �ه به��
 ش�ل ممکن تو جمع ها و مجالس مهم حا�� 

� شد

هن ام و �ستم ...آخ��ن د�مه ی پ��

ون روی تخت دراز  �� اهم�ت �ه �و صدای ب��
..کش�دە ام

م گوش شا�د �ا�د �ع�� وقتا حرف دل خودم و ه
...ه�دون فکر کردن �ه اف�ار �ق�. � کردم

� تمام گ��نه  ها�� که �ه شا�د �ع�� وقتا �ا�د ب��
کردم که نفع همه بود گ��نه ا�� و انتخاب � 

اح�� راح�� خودم توش بود �� اهم�ت �ه نار 
...�ق�ه

قف اتاق �ا صدای آالرم گو�� ام ن�اهم و از س
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ی �مو چرخوندم و گوش�م و از رو . گرفتم
...عس� کنار تخت برداشتم

ه ز�ر �ا د�دن اسم سوف�ا روی صفحه اش �الف
:لب پچ زدم

تنها دل�ل ...نمونه ی �ارز تمام ناراح�� های من...
. . .درگ�� بودن مغزم   

...سوف�ا

...دخ�� تنها عموم

 ادعا � کرد د
�

وستم ک� که از همون �چه �
 دارە هیچ وقت س� نکردم از احساس اش
�ن ح� بهش  � شم چون کوچک�� مطم��

...نداشتم

 شدم تو اما �ه اج�ار خانوادە هر �ار مجبور �
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م کنارم مهمو�� ها و مجالس مهم بهش اجازە �د
...نه�ش�

ا �ه ز�ون �ه جورا�� از این که جلوی عمو و �ا�
هرچند . ب�ارم که دوست اش ندارم ، � ترس�دم
. رس نبوداین ماجرای عذاب دهندە تنها دل�لش ت

...خت�ل�ه �ا� وقت ها هم دلم براش � سو 

 ن� تو�ستم بهش نه ��م چون �الفاصله
ذاب اشک اش در � اومد و احساس وحش�نا� ع

 کرد �ه این وجدان �قه ام و � چس��د و وادارم �
که   غافل از این. که ادعا کنم منم عاشقشم

 ام تنها �شت تمام ل�خند های �ه ظاهر عاشقانه
...عذاب بودو عذاب و عذاب

ە دیوونه بود  !دخ��
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...ح�� دیوونه تر از �ک دیوونه ی واق�

ان ناشد��  ...بزنه ممکن بود دست �ه �ارای ج��

و گو��  �ه اج�ار این که دلخور �شه وصل کردم
ودرە گوشم گذاشتم

�گو سوف�ا...

؟ - ا؟...سالم عشقم خو�� � من...چه خ�� و بب��
مهمونا ...مامان و �ا�ا تو راه�م دار�م م�ا�م

اومدن؟

 کردم و گفتم
�

:پو�

نم�دونم...
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؟...وا - !مگه خونه ن�س��

ارە خونه ام...

 نم�دونم؟...خب -
�

!خب �س چرا م��

:عص�� گفتم

چون فعال تو اتاقم دارم ل�اسام و ...
ون نرفتم که �دونم متوج...� پوشم �؟ب��

گه �اش �س ما دار�م م�ا�م د�...ارە...اها -

ب�ا...
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!�اری نداری؟ -

نه...

� گفت :غمگ��

�اشه -

:�لو�� صاف کردم و گفتم

زودی ب�ا...منتظرتم...

رنگ  ذوق توی صداش دو��د و دو�ارە لحن اش
:و بوی عشق رو �ه خودش گرفت
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زودی م�ام پ�شت...�اشه ق��ونت برم -

دم و بزور لب ز  :دم�ل� هام و روی هم ف��

�اشه...اهوم...

ردم �� خداحاف�� قطع کردم و گو�� و پرت ک
...کنارم

امان م. ��ــــع �اشدم و �شستم! یهو در �از شد
:حر� �ه سمتم اومد

� ، تو هنوز کتتو نپوش�دی ؟ �اشو .!..ـ حسی��
...�اشو �ل مهمونا اومدن
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ی و �ه سمت �مد ل�اس ام رفت و کت �مه ا
ون اورد ...ب��

...ای �ا�ا ...

گفتم �اشو...ـ ای �ا�ا دارە؟

ون دا. �ا اخ� که کرد دم و نفسم �الفه ب��
نه ی رو �ه روی آی. از جام �اشم مجبور شدم

قدی ام وا�سادم

حرص  اخه مادر من �ه کت پوش�دن که انقد ...
آروم �اش ...خوردن ندارە
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�شت �م وا�ساد

� های کت فرو بردم و   دستام و توی آست��
ه ن ام و پوش�دم اش صاف وا�سادم و �قه ی پ��

مرتب کردم

نداخت و کراوات �مه ای و اورد و دور گردنم ا
� اش شد مشغول �س��

:حر� گفت

!...ـ حرص خوردن ندارە؟

وات از حر�ات دس�ش و فشارها�� که �ه کرا
...د� داد ا�ه � گفتم نه خفه ام � کر 

...خداوک�� دارە...چرا دارە...
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...ـ امشب حواست �ا�د جمع� جمع �اشه

از چه �ا�ت؟...

ال�مت قرار شد �ه خوردە �ا م...ـ سوف�ا د�گه
...�اهاش رفتار ک�� 

عشق و  شما که � دون�د من حوصله... ای �ا�ا...
کنم تورو این داستارو ندارم �ذار�د زندگ�م و �

...خدا

رخالف ـ ه�س ، حرف �ا�اته تو که ن� خوای ب
عمل ک�� ، � خوای؟ حرف اش
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لم شا�د من د...اخه مگه ازدواج زورک�ه؟...
م ...نخواد حاال حاال زن �گ��

� و برو مثل �ک مر ...ـ عا �ار��ال � �ا ، هم�� د �ش��
ای �اهاش �گو فعال ن� خو ...�درت در میون �ذار

 
�
...ازدواج ک�� ا�شا� �عدا

...آب دهنم و قورت دادم

...مامان...

ـ جان؟

منتظر شدم کراوات و ب�ندە 

...�ست اش و اد�لن ام و برداشت
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...من ...

ا� ن�ام ن�اهش و از اد�لن تو دس�ش گرفت و سو 
کرد

�ه ل�م  حرفت و بزن د�گه جون!...ـ تو �� ��م؟
...کردی

...من سوف�ا رو ن� خوام...

مام �ل�اش �� حرکت موندن و ن�اهش قفل چش
...شد

؟ !ـ �� گف��
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:�م و ز�ر انداختم و گفتم

� دوسش ندارم چرا ن� خواین �اور کن... �ا�ا ، ...��
ور�م �خدا من و اون �ه درد هم د�گه ن� خ

ون دادو س� کرد آروم �اشه ...نف� ب��

م ا زدی جای اینج...ـ این حرفت رو �ش��دە � گ��
...د�گه نزن�ا

من حرف خودم و � زدم اون حرف خودش 
...رو 

 چطوری �ا�د بهشون � فهموندم که هیچ
ودم و چطوری �ا�د خ. احسا� �ه سوف�ا ندارم

ه جاش برام از زندا�� که سوف�ا �ا عالقه ی نا �
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مثل �درو  بوجود اوردە بود و �ا وجود �ش�ی�ا�� 
م و عمو م�له هاش و فوالدین شدە بود خود

ون � کش�دم !ب��

� ت��ن حالت ممکن تو فکر فرو  ...رفتم �ا غمگ��

ون داد و گف :تناچار نفسش و �ا صدا ب��

ـ واقعا دوسش نداری د�گه؟

:ن�اە اش کردم و تند گفتم

...نه �خدا ندارم ...نه...

�د شدە �ه جوری که ان�ار از �ا�ت من قطع ام
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�اشه تو چشمام ن�اە کرد

ا� وجود �ع�� هیچ ر ...ـ چ��ارت کنم حاال هوم؟
ندارە؟

وسش �ه هر دری زدم �شد که د...ندارە.... نه...
دل د�گه چ��ارش کنم؟...داشته �اشم

ە شد �ه گوشه ا�� خ��

ی �گه که �  بزنه ، چ��
�

خ�الم  منتظر بودم حر�
� کرد و گفت. راحت شه :�ی �اال و �ای��

...ـ �اشه
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� نبودم از درک مع�� ح رفش �ا این که مطم��
حالم از این رو �ه اون رو شد

 د�گ...
�

!ه درسته؟این �ع�� این که �ه �ا�ا م��

ون اش ـ �اشه �ه �ا�ات � �م �ا عموت درمی
...�ذارە

مح�م �غلش کردم

نم�دو��  ال� من ق��ونت برم مامان ، تو که...
...چقد من و خوشحال کردی

...له شدم...ـ خ�� خب خ�� خب
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�ا خندە ازش جدا شدم

...مر�...

م ...ـ �شکر الزم ن�ست ل�خند  �ا ...من دارم م��
...ب�ا�� ها

:داشت � رفت که برگشت و گفت

رفتار  فقط امشب و �ه خوردە مه��وتر �اهاش -
شه؟تا ب�ینم چ��ار � تونم �کنم �ا...کن

:�ه اج�ار و حر� لب زدم

س� ام و � کنم ...
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...�ار��ال ��م -

رفت

هوووف خداروشکر 

ان�ار �اری از روی دوشم برداشته شد

صاف وا�سادم و د�مه ی کت ام و �ستم 
ە رو چرخوندم و خارج شدم ...دستگ��

•••

"دن�ا
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�ه سمت در خرو�� راە افتادم

:یهو صدای �ا�ا توی سالن پ�چ�د

...ـ �ه �ه چقد خوش�ل شدی 

...�ه سمت اش برگشت ام

...�ا�د برم دیرم شدە...مر� ...

...ـ �ه لحظه ص�� کن

جلوتر اومد

ی شدە؟... � !...چ��
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و �ه دعوت ـ رف�� اونجا اس� از من نم�ار�ا �گ
�� از دوستام اومدم

�اش ...

ـ مواظب خودتم �اش

� اف�ارهای شومت، احساس ... چه عجب ب��
...�درانه توهم د�د�م

دس�شو روی موهام کش�د

م و اموال�م  این مال...ـ من هم�شه �ه فکرتم دخ��
ز تو که � بی�� اخرش مال خودته ، من که ج
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...کسیو ندارم

...ارە معلومه کوروش...

�شه برو د�گه دیرت م.... ـ خ�� خب پرو �شو 
...برد�ا دم در منتظرە

�ا ش��دن اسم برد�ا ام�� چسبوندم

!!!برد�ا؟...

 �� � واظب �اشه م�اد که م...ـ چته دخ�� چرا داد م��
...د�گه

ی � � فهمه واسه نم�خواستم �ا�ا از اتفاق صبح چ��
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 که زد مخالفت نکردم
�

� هم �ا حر� ...هم��

ل   �ا این که عص�� بودم س� کردم خودم و  کن��
...کنم

من د�گه برم خدافظ...�اشه... 

برد�ا  ن�اهم و ازش گرفتم و وارد محوطه شدم
� اش تک�ه دق�قا رو �ه روم ا�ستادە بودو �ه ما ش��

لو رفتم بود �دون این که بهش ن�اە کنم جدادە
درو برام �از کرد

�� اهم�ت �شستم 

اومدو �شت فرمون �شست و حرکت کرد�م 
ف بزنم ن� خواستم ح�� �ه �لمه هم �اهاش حر 
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ل ح�� بوی عطرشم بهم احساس �دی و منتق
شت چراغ � کرد �عد از � کردن مس�� طوال�� �
وای تازە قرمز وا�ساد�م چه تراف�� بود دلم ه

 � ...� خواست ش�شه رو دادم �ای��

�م �م . �اد خنک توی صورتم �خش شد
ما جاش تا�ستون گرماش و ازمون � گرفت و � 

وا غ�� قا�ل اما هنوز �مای ه. و برامون پر � کرد
م و �ه صند� ام تک�ه داد. تحمل �شدە بود

چشمام و �ستم

� از  حرکت  تق���ا ب�ست د�قه ا�� گذشت ماش��
ە شدو در برد�ا پ�اد.ا�ستاد چشمام و �از کردم

� و برام �از کرد �ا �از شدن در  متوجه شدم  ماش��
جلوی خونه مقدم هس��م 
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� پ�ادە شدم از در خونه ن�ا�  �ه داخل از ماش��
 بود . انداختم

�
!اوووف چه مهمو�� بزر�

�مرم   یهو متوجه لغ��دە شدن دست برد�ا روی
شدم

:آروم پچ زد

...ـ چقد ناز شدی امشب

دستام و �ه س�نه ی پهن و عضال�� اش 
چسبوندم و هلش دادم

د�گه حق نداری بهم دست بز�� ...
ای واسه ی لذت هات برو دن�ال د...فهم�دی؟ خ��

...خرا�� مثل آن�تا
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 بزنه �
�

ه سمت �دون این که منتظر �مونم حر�
...در ورودی و�ال قدم برداشتم

ردم و ابروهای بهم گرە خوردم و از هم �از ک
ت�� تر ل�خندی ملیح روی ل�ام اوردم که خواس

.  ..بنظر برسم

هارو  �ا ورودم �ه وض�ح سنگی�� ن�اە مهمان
ادن �دون اهم�ت د. روی خودم احساس � کردم

وب ها قد � م�� م �ه ن�اهاشون �ه سمت م��
...برداشتم

وب �ارسون اومدو برام م. لیوان و برداشتم ��
� ل�ام گذاشتم. ر�خت برگشتم و  ل�ه ی لیوان و ب��

راف �دون این که ک� شک کنه ن�ا� �ه اط
 و�الی �س�ار لوکس و محوطه ی. انداختم

...بزرگ
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...داشتمهمو�� مجل� بود و هیچ �م و ک�ی ن

ش� ��ی �ا قد متوسط موها و چشم ابروی م
. مد�ا ل�خندی که �ه لب داشت �ه سمتم او 

!جذاب بود

قدم و هرچند اهمی�� هم نداشت من �ا�د �� م
مان ها فک البته �ا این حجم از مه. پ�دا م�کردم

!�ار �اەکنم �� مقدم مثل �ه سوزن بود تو ان

-  � �ه �ه خانووم خوب هست��

ه �ه جوری که نفهم�دە د�دمش که داشته �
: سمتم میومدە �م و برگردوندم و گفتم

خ�� ممنون...
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هزار ماشا�...ماشا� -

� تقه ا�� زد و در ا :دامه گفت�ا انگش�ش �ه م��

س بزنم �ه تخته از همه ی خانومای مجل -
�ت��ن ها

:�ا ل�خند زورک�م گفتم

لطف دار�ن...

...معلوم بود م�خواد مخ ام و بزنه

...منم که خر نبودم قشنگ متوجه شدم

:دس�ش و �ه سمتم گرفت
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...من رضام -

برخالف م�لم بهش دست دادم 

خوش�ختم...

ون �کشم که پرس� داومدم که دستم و ب��

!و شما؟ -

:حر� گفتم

دن�ا...
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!دستم و رها کرد

...هوووف خداروشکر

خوش�ختم دن�ا -

و  �ا اخم ن�اش کردم که از ترس آب ده�ش
:قورت داد در ادامه گفت

خوش�ختم دن�ا خانوم...خانوم -

� �ا ن�اهم ب. د�گه حوصله ی اش و نداشتم ��
� چ. جمع�ت دن�ال برد�ا � گشتم هار روی م��
ش� ��ە ز�ر چ. نفرە ا�� تک و تنها �شسته بود

د � فا�� که حر . رو ن�اە کردم هنوز داشت حرف م��
زشون ح�� دلم ن� خواست متوجه �لمه ا�� ا
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...�شم

...چقدم پر چونه بود خدا�ااا

...پ��دم وسط حرفاش

بر� گردم ...من برم...ِام ...

از کنه از این که نتو�سته بود جا�� تو دلم �
� کر . اخماش در هم شد د�ی �اال و �اي��

...�اشه -

� جمع�ت ر  ن�اهم و ازش گرفتم و د شدم و از ب��
...�ه سمت برد�ا قدم برداشتم

هوی...
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�شو �اال اورد

ـ جانم؟

این ��ە کدومه؟...

!ـ کدوم ��ە؟

و ... ب ش�ش � زن�ا فک کردی من واسه م��
...بزن و برقص اومدم اینجا ؟خوردن و

؟...ـ اهااا
�

...��ە مقدم و م��

شت اشارە �ه ن�ا� �ه دورو برش انداخت �ا انگ
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ی ک � ه چند اش طوری که ک� متوجه �شه �ه م��
ی مون بود اشارە کرد م��

مردە ـ اون کت و شلوار �مه ای که پ�ش او  ن پ��
...�شسته

...تم اروم برگشتم و �ه ن�ا� بهشون انداخ

شون ب�خ�ال برد�ا �ه سم�. �شت اش بهم بود
� و کنارش. قدم برداشتم ون دوتا دخ�� رف��

 � ...�شس��

...خدا�ا �ا�د چ��ار م�کردم ؟

د و رفت قدم هام و آهسته کردم پ�� مردە �ا ش
و�م هنوز تو دستم بود  لیوان م��

ه جوری گوش�م و از توی ک�ف ام در اوردم و �
نم در گو  � � دارم �ا ک� حرف م�� شم فک ک��
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...گذاشتم اش

مردە � ...شسته بودجلوتر رفتم دق�قا جا�� که پ��

 وا�سادم و مشغول صح�ت کردن �ا گوش�م
شدم

� قرار دا وب و رو ل�ه ی م�� دم که یهو لیوان م��
...خا� شد رو کت و شلوار ��ە

:�ا لح�� عص�� و شا� گفت

...اشـ ای وای چ��ار � ک�� خانوم مواظب �

� بردا رم همزمان خم شدم که لیوان و از روی زم��
اس اون لحظه احس. ن�اهم روی صور�ش چرخ�د

م شدە و واقعا ه. کردم چشمام قدە نعل�� شد
!بود

حال چقد جذاب و �انمک بود �ه جورا�� خوش
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ه جوب شدم چون �ا آدمای �د ق�افه آ�م تو �
فت ...نم��

وای ب�خش�د �ه لحظه حواسم پرت شد ...
...نفهم�دم �� شد

� گذاشتم و  روی  قطع کردم و گو�� ام روی م��
...صند� کنارش �شستم

�م واقعا معذرت � خوام داشتم �ا گوش...
...صح�ت � کردم که 

ت و شلوار اصال بهم ن�اە ن� کرد ن�اە اش رو ک
...شونمارک دارش بود که �ه گند کش�دە بودم

من جای اون بودم . حق هم داشت ب�چارە
موهای طرف و � کندم
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•••

 � "حس��

چشمم تو  یهو . ن�اە ام و از کت و شلوارم گرفتم
ە افتاد ...چشمای دخ��

...مواسه ی چند لحظه توی �ک حالت موندە ا

م از جمله �ا شا�دم �ل �دن! ان�ار خش�م زدە بود
!�ل�ام منجمد شدە بودند

...ماصال نفهم�دم �� شد که �ه خودم اومد

�� بهش خدا�ا مثل دخ�� ند�دە ها چند لحظه ا
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�ــــع آب دهنم و قورت دادم و � . زل زدە بودم
ە �دم ن�اهم و ازش گرفتم و �� این که اجاز 

ع متوجه هول شدنم و لرزش صدام �شه ��ــــ
:لب زدم

...اش�ال ندارە مهم ن�ست... 

� گچ سف�د شدە بود فک کنم رنگ ام ع��

 شد که نم�دونم �� . س� کردم طب�� رفتار کنم
ی که کنارم �شسته بودن �ا  �الفاصله دوتا دخ��

...اخم و تخم �اشدند و رفتند

سخرە ا�� ن�اهم و �ه رو �ه رو دوختم و ل�خند م
:روی ل�ام اوردم و گفتم

دە اوردین �ا این �ال�� که شما � ل�اسای بن... 
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�لند شم فک نکنم تا اخر مهمو�� بتونم از جام

م زل مبهوت و تو فکر درحا� � دو�ستم به
:گفت زدە

...ـ گفتم که ب�خش�د

•••

"دن�ا

�ە اصال عکس اقای مقدم و د�دە بودم اما این �
 ،بی�� خ. ش��ه �ا�اش نبود

�
وش�ل و چشمای رن�
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عکس  ل�ای بر جسته و خوش فرم بر  � �اال،
ش� �ق�ه ی چشم رنگ�ا موهاش و ته ر�شش م

بود

... ـ گفتم که مهم ن�ست

م ن�اە نم�دونم دل�ل اش �� بود و� اصال به
 معمو� �ا�ا راست � گفت اون �ه �� . ن� کرد
 �اها. نبود

�
م وارد هر کس د�گه ا�� بود ��عا

...را�طه � شد اما این ان�ار نه ان�ار

 کدوم �ک ـ ب�ینم من شمارو تا حاال ند�دم دخ�� 
؟ � از دوست و هم�ارای �درم هست��

د که �ه ر  � و �ه رو تمام حرف هاش و در حا� م��
ە شدە بود نه من د م�کرد اعصاب ادم و خور . خ��

179



م که �ه �ع�� از نظر اون من انقد معمو� بود
رف خودش اجازە ن� داد بهم ن�اە کنه و ح

!...بزنه ؟

ادم ن�ا�د �ا سوا� که پرس�د �اد حرف �ا�ا افت
هش برخالف اعص�ان�تم ب. اس� ازش � بردم

... ل�خند زدم

ومدم ، اوووم من �ه دعوت �� از دوستام ا...
ای مهمو�� �ا�ای �ش نا� مثل �ق�ه ی دخ��

ه خانوادە ی ندارم ، �درم ادم معمول�ه و منم تو �
...معمو� بزرگ شدم

بودم  حاال نه که خودم خ�� خوب جلوە دادە
...�ه مجبور بودم ��م خانوادە ام هم معمول
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...ـ خ�ل�م عا�

تعجب کردم

!�� عال�ه ؟...

ای مهمو�� ـ این که �درتون مثل �در �ق�ه ی دخ�� 
...ن�ست د�گه

!این عال�ه ؟...

 از ادمای �شناس و ....ـ خب ارە صدرصد 
ط �لدن پولداری که �ه شدت خودش�فته ان و فق
...نم�اد پولشون و �ه رخ این و اون �کشن خوشم
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وع کردم �ه خند�دن اونم خندە های  ��
ز این ته دلم خوشحال بودم ا مصنو� هر چند

...که از معمو� بودنم فراری نبود

رم شما البته منظو ..چه تفاه� منم همینطور ...
� ها ...ن�ست��

!بهم ن�اە کرد

� ؟!...ـ من ؟ !شما مگه منو � شناس��

ن�اهش رو تک تک اعضای صورتم درچرخش 
بود

ا�� چشمای رنگ�ش گ�� . آب دهنم و قورت دادم
� و آدم محو چشماش � شد ب زور عجی�� داش��

...لب زدم
182



م از حرفا�� که زدین متوجه شد... نه خب...
� که ای خانوادهکسا�� تو این مهمو�� هس��

...سطح �اال و �شنا� دارن

ـ اهاا �له 

ن�اهش و ازم گرفت

نه من جای د�گه رو ن�اە ک...هوووف خداروشکر
...راحت ترم

...چند دق�قه ا�� توی سکوت گذشت

سنگی�� ن�اە اش و احساس کردم

�ا� بهش �تا �ام و داشت برانداز م�کرد �ه ن
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و انداختم همزمان �ا حر�ات چشماش �ه � 
وضع ام ن�اە کردم

جوری بهم وای خدا�ا نکنه ل�اس ام زشته که این
...�ا آرا�ش ام ضایع اس زل زدە

دست دادە  �ل�ل در برابرش اعتماد بنفس ام و از 
...بودم

� �اری بود در مقا�ل ن�اە ک� ا حساس �دی اول��
�لش بهم دست � داد و دلم � خواست �اب م

�اشم

قدم حق هم داشتم �الخرە �ا�د �ه دل �� م
ه ب�چارە � �شستم د�گه ا�ه غ�� از این بود ک

� شدم

ون اومدم یهو �ا صداش از فکر ب��
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؟ ـ مانک��

!�� ؟...

...ـ مانکن

 �ه حالت 
�

حالت چشمام و از بهت زد�
 اشون که

�
:ادمن�مه �از بود تغی�� د هم�ش�

چطور؟... اها نه...

...�� ـ ه��� �ه ت�پ و ق�افه ات م�خورە �ا

�� خوشحال شدم

ت کردە خداروشکر هر�� از ن�ع ن�اە اش برداش
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...بودم برعکس شد

� ؟... !جدی م�گ��

م تو میتو�� ـ من �ا مدل های ز�ادی �و �ار داشت
...مدل خو�� ��� بنظر �� نقص م�ای

؟...
�
جدا

اش سوال  اە لعن�� انقد هول کردە بودم که همه
...� پرس�دم

...ـ ارە خب معلومه

م داد�ار�شو از تو ج�ب کت اش دراورد و به
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ه � �ه ـ این �ارت امه هر وقت دوست داش�� �
م بزن ...دف��

�ارت اش گرفتم

شدە  ن�ا� �ه �ارت اش انداختم روش نوشته
� مقدم(بود  ...اش داخل ک�فه ام گذاشتم) حس��

ام و �م آدم �احا� بود برخالف من که دست و �
کردە بودم اون آروم بود و نرمال بود

ود که نم�دونم چرا �ه حس عجی�� تو چشماش ب
...اون و �س�ت �ه �ک ��ا متمایز م�کرد

را�� �ا مثل �ه طعمه بهم ن�اە ن� کرد �ه جو 
...ن�اهش بهم ارزش م�داد
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� گذا ...شت�ارسون اومدو قهوە اش و روی م��

��م واست ب�ارن؟...ـ � خوری ؟

...نه ممنون نوش جان... 

مشغول خوردن قهوە اش شد 

وب � زدند و � رقص�دند این آقا قهوە  همه م��
ش � خوردو مثل جنتلمن ها روی صند� ا
!دند� �ش�ت و �ق�ه خدمت گذار�ش و � کر 

...خوشمان آمد �ار��ال

تنها  �م و چرخوندم �ه سمت برد�ا هنوز هم
کر �شسته بود شا�د داشت �ه �ار صبح اش ف

...� کرد

188



...تو فکر بودم که

�اهم و ��ە ن�ا� بهم انداخت و دن�اله ی ن
...گرفت و برگشت �ه سمت برد�ا

ـ �اهاش �سب�� داری؟

ون اومدم �ا صداش از فکر ب��

؟... فقط �ه اشناست...اها نه....��

...ـ و� �د جور بهش ن�اهش م�ک�� ها

�ست �ه �ه �ه اون زل زدم و� فکرم پ�ش اون ن...
� د�گه دارم فکر � کنم ...چ��
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؟ ـ �ه ��

!...گفتم ؟یهو دست و �امو �م کردم �ا�د �� � 

ن کث�ف �ه ل�اسای شما که �ا سهل ان�اری م...
� ا ...ینجاشدن و مجبور�ن تا اخر مهمو�� �شی��

وب و خا� ک نم رو ـ م�خوای منم �ه جام م��
ل�اس ات؟

!رو ل�اس من ؟...

...ـ ارە د�گه

!چرااا؟....
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ته واسه این که انقد عذاب وجدان نداش ـ
...�ا�� 

...هنه ن� خوام ل�اس خوش�لم کث�ف م�ش...

وع کرد �ه خند�دن ��

!هللا ا��� چقدرم جذاب � خند�د 

ی م�کردم واسش که حداقل  �ا�د �ه خوردە دل��
وع کردم �ه � چه گونه �ه خوردە جذب ام �شه ��

حرف زدن

چ�ه چال م�خندی؟...

!خندە هاش ت�د�ل �ه �ه ل�خند سادە شد

...اوە اوە فک کنم ز�اد روی کردم
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... کردمغرور بود و غرورش �ار من و سخت تر �

...ـ ه��� 

ە چشم ابرو مش� �ه جمعمون پ یوست �ه دخ��
نظر � اومد �ا این که ت�ل بود و� خوش استا�ل ب

�اسن  موهای �لند حالت دارش تق���ا تا روی
...خوش فرم اش � اومدند 

بود  �ا ل�خندی که صور�ش و �انمک تر کردە
:گفت

ــ سالم دادا�� چطوری؟

؟ !دادا��
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!�ع�� خواهرش بودم؟

ـ سالم ع��زم مر� تو چطوری ؟

دستاشو دور گردن ��ە حلقه کرد

...ــ خ��م مل�

� �الفه �ه قفل دستای خواهرش فشا ر حس��
اوردو �ازشون کرد

ردیـ عههه پ��ا لوس �شو د�گه، خفه ام ک

� ، دق �قا رو �ه روی پ��ا �ا خندە رفت و اون ور م��
ا این تق���ا ش��ه آقای مقدم بود �. من �شست
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م �ه که چشماش مش� بود �ه ته چهرە ا�� ه
...داداشش داشت

��ە روشو برگردوند و بهم ن�اە کرد 

 � کنم پ��ا خواهرم 
�

ین خانم ز��ا پ��ا ا...ـ معر�
...هم که می�ی�� 

داخت و �ا ن�ا� کنج�او �ه ابروش و �اال ان
:گفت

!راس�� اسمت چ�ه ؟ -

دن�ا...

ن�اهش روم موند و تو فکر رفت 
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تعجب پ��ا �ا کنج�اوی خودش و جلو کش�دو م
:داداشش و صدا زد

 _ � !چت شد؟!...حس��

ون او  � �ی تکون دادو از فکر ب�� تند . مدحس��
نطوری همو . ن�اهش و ازم گرفت و �ه پ��ا داد

:بهت زدە گفت

؟ - ��!

 افتاد؟ _ 
�

گفتم اتفا�

نه ...اها -
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: رو کرد بهم گفت

�ا پ� ...فقط خواستم ��م چه اسم خوش��  -
 � ا�شونم دن�ا خانوم هس��

مر� ...

 خداروشکر که حداقل ز�و�� هم شدە بهم
ود � گفت ز��ا و از اسمم خوشش اومدە ب

... دش ــ ارە اسمش خ�� نازە دق�قا مثل خو 

ە �ه ج � ی �ا قد متوسط و پوست س�� معمون دخ��
اضافه شد 
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ـ سالم عشقمم 

اش  �ه جوری گونه ی ��ە رو بوس�د که اخ
درومد 

... �س کن سوف�ا...ـ عههه

...ترس�دم

خدا�ا نکنه همد�گه رو دوست دارن؟

س�شو روی ��ە �الفه تر از چند دفعه ی ق�� د
� ابروهاش �شست. گونه اش کش�د ه بود اخ� ب��

ە عص�� ش دەو پ�دا بود که از حرکت دخ��

 � ە حرف م�� د پ��ا داشت در گو�� �ا دخ��
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 کرد ��ە اسمش سوف�ا بود �ا نفرت بهم ن�اە �
سوف�ا . هم متوجه ن�ع ن�اهش شدە بود

� گذاش ت انگشتاش و بهم گرە زدو روی م��

ـ خب اسمت چ�ه خانو�؟ 

...اە اە

ت که �ه جور�م واسم ژست پروفسور هارو گرف
...فکر � کرد من آدم حست�ش � کنم

ە لب �ه اج�ار این که نفهمند توی دلم چه خ ��
: زدم

دن�ا ...

وع کرد �ه خند�دن  چه. بهش خفرە شدم. ��
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!... خندە های ش�طا�� 

 از اس
�

م دن�ا متنفر ـ نم�دونم چرا از همون �چه �
. بودم

ە �ا دوس داشتم جوا�شو �دم �ا ح�� �اشم � 
�د �اهام �� �خوابونم درە گوشش که �فهمه ن�ا

�اری . داما هب چه �ا�د کر . اینطوری حرف بزنه
!نمیتو�ستم �کنم جز تحمل

علوم بود ن�ا�د مثل اون برخورد � کردم چون م
ار بود � ...�� مقدم از رفتاراش ب��

�ا  �اشدم که برم ��ە مچ دستم و گرفت و 
:اخما�� در هم گفت 

-  � �ش��
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چشماش زل زدم معصومانه تو

ە ... من برم به��

ادو آب ده�ش و قورت د. گرە ابروهاش �از شد
� اب روهاش برای �سلط دو�ارە اخ� �مرنگ ب��

: �شست

 � ... ـ گفتم �ش��

مچ دستم هنوز توی . آروم �جام �شستم
ە �ه دس�ش !دس�ش بودو من خ��

: رو کرد �ه سوف�ا و گفت

... ـ ازش معذرت خوا� کن
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رفتم و �ا ش��دن جمله اش ن�اهم و از دس�ش گ
وزخندی بهت زدە و عص�� پ. سوف�ارو ن�اە کردم

: زدو گفت

ی نگفتم که �خوام معذرت خوا� � !کنم  ــ چ��

... ـ گفتم معذرت خوا� کن

� دندون ە �ه اج�ار �ا حرص از ب�� ای بهم دخ��
وع کرد �ه حرف زدن : چس��دە اش ��

... ــ معذرت م�خوام

!اوە چقدم از ��ە حساب � برد
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� ن�ام کردو گفت : حس��

... ـ � �ذیری؟

دە جا �لو�� صاف کردم و روی صندل�م �ه خور 
: �ه جا شدم

... چون خ�� دلم واسش � سوزە ارە...

د دندوناشو بهم ف��

ارش مثل �اشدو رفت ادم عج�ب و غ���� بود رفت
صفحه  پ��ا �ه چشمش �ه. �ه ادم معمو� نبود

...ی گوش�ش و بود �ه چشمش �ه ما

وع کرد �ه خند�دن �� ...
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و ذوق خوب زدی ت...ـ چقد تو �ا مزە ا�� دخ�� 
اش ها حال کردم 

� �ا اخم ن�اش کرد و گفت : حس��

!ـ چ��ار کردی؟

:دل�خند پ��ا محو شدو جاش و �ه ترس دا

د ، اف��نــ ه��� منظورم این بود که خوشم اوم

 �ا شما �ار دارما
�
...ـ من �عدا

العمل  پ��ا ن�ا� بهم انداخت � خواست عکس
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 ام و �س�ت �ه صحبتای خودشو داداشش و 
...ب�ینه

بهش ل�خند زدم و �حث و عوض کردم

ە �ا شما �سب�� داشت ؟...  این دخ��

...ـ ارە دخ�� عمومه

...فک کنم شمارو خ�� دوس دارە ها...

نه � ...ـ نه �ا�ا حرف مفت ز�اد م��

ش�دمآروم جورب که متوجه �شن نفس راح�� ک

دخداروشکر خ�الم از �ا�ت سوف�ا راحت ش

:پ��ا �ا خندە گفت
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نقد که این ـ این داداش من �ا�د دخ�� � شد ، ا
...مزاحم دارە من ندارم

دە �لو�� ��ە واسه این که پ��ا حرفش ادامه ن
:صاف کردو گفت

...ـ شما �ت تو گو�� ات �اشه �ه نفعته

ە ...ـ اوە اوە عص�� شد من برم به��

رفت و پ��ا هم �اشد �ا ل�خند ن�اهش و ازم گ
...رفت

وش زل چند دق�قه ا�� گذشت ��ە �ه رو �ه ر 
ب�ینم  زدە بود �م و برگردوندم دوست داشتم

�ی د�دم �ک .�� توجه اش و جلب کردە بود
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وب � خوردندو  ��و دخ�� داش�ند م��
...� رقص�دند

...ـ ن�اش کن تورو خدا 

!کیو؟...

هن سف�د... ـ رضا رو م��م  ...اون پ��

قص و �م و برگردوندم �ه سمت جمع درحال ر 
هن سف�دە ز  . وم کردمبزن و �کوب و رو ��ە پ��

� م��  وب جالب بود همون ک� و که کنار م��
 کردو اومد و کنارم ا�ستاد و �� هم پر حر
�

�
!� گفت

ه از �ه جوری داشت � رقص�د و قر � داد ک
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اری شدت خندە ن� دو�سم چ��ار کنم چند �
. اشتجلوی خودم و گرفتم اما فا�دە ا�� ند

دم که خ ە درحا� که ل�ام و بهم � ف�� ندە ام نگ��
وع � شد که اون �� کرد �ه   ن�اهم قفل ن�اە حس��
�گه خند�دن و منم ��� زدم ز�رە خندە و د

م ...نتو�ستم جلوی خودم و �گ��

کنارم   یهو ��ی چهار شونه و قد �لند اومدو 
...�شست

•••

 � "حس��

م�الد . دم�الد و رضا صم�� ت��ن دوستام بودن
 مون بودو �ه جورا�� ا

�
ز همون دوست خانواد�
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 همد�گه رو � شناخت�م آشنا�� 
�

من و رضا  �چه �
وجه  و� �ه هیچ.هم �ه واسطه ی م�الد بود

ردم رفتارها و حر�ات اشون و تای�د ن� ک

ار بودم از �اراشو  � ن دق�قا مثل ح�� �ه جاها�� ب��
!االن

ە �شسته بود و دست ک ث�ف اش م�الد کنار دخ��
�ارم دلم � خواست فک اش و ب. دور �مرش بود

 � ...�ای��

 هیچ وقت در این حد از دست اش اعص�ا�� 
...�شدە بودم

ع �� � گفت و � خند�د و ��ــــ �ه جوری هم
دو�ست، خاله شدە بود که هر � م�د�د و ن� 
� آشنا�� شون مال دە سال پ�ش  فکر � کرد اول��

...بودە
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نداشت  �عد از ورا�� های م�الد که تمو� هم
 کردو گفت

�
:دن�ا �الفه پو�

!ـ خب االن من �ا�د چ��ار کنم ؟

خوردە �خند  �ا�ا �ه...ــ ه��� فقط �ه تع��ف بود 
...واسم

. الد ندەواسه این که جوا�� درمقا�ل حرفای م�
 �� اهم�ت بهش درە ک�ف اش و �از کردو 

ون اورد ت �ه از این که �س�. گو�� اش و ب��
�� صاف �لو. م�الد �� اهم�ت بود ک�ف � کردم

ە متوجه �شه �ه  کردم و �ا ابرو جوری که دخ��
:م�الد اشارە کردم

م�الد تو ن� خوای �ا�� بری؟...
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...ــ نه من جام راحته ، تو �اشو برو

دندونام و از حرص چفت شدند

ادە بزنم اش از این که ن� تو�ستم �ه �س گرد�� س
ندە که حساب �ار دسته اش ب�اد ام�� چسبو 

بودم

ە گفت :یهو دخ��

...ـ فک کنم من برم به�� �اشه 

رە ا�ه قل�م داشت وا�م�ستاد دلم ن� خواست ب
ر �د کنه � گفتم �مون هم ممکن بود هم اون فک

!...هم م�الد
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ی وارد را�طه �ش ...دە بودم تا حاال �ا هیچ دخ��

ی اصال تا حاال س� نکردە بودم سمت هی چ دخ��
له اش �س این احساس لعن�� از کجا �و �. برم

...پ�دا شدە بود

...اینم مثل �ق�ه بود د�گه

ا�ش ان�ار تمام اعضای �دنم �ه سمت اش گر 
ون �غل م�الد ب��  از خودش و بزور. داش�ند

کش�د 

!�� اخت�ار مچ دست اش و گرفتم

�الد ُ� ن�اهم �ه سمت م. ب�چارە کوپ کردە بود
ە �ا دهن �از و چشمای گرد شدە به. خورد م خ��

...�ه خودم اومدم. شدە بود

!...اصال من چرا �ا�د بهش اهم�ت م�دادم؟
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دند  این همه دخ�� خودشون و �ه درو دیوار  � م��
دست  چرا �ا�د دق�قا . که فقط کنارم �ش�نند

ا من و اصال هیچ جورە �. � ذاشتم رو این ��
 ام جور ن� اومد 

�
...سطح خانواد�

��ــــع دست اش و رها کردم

� گذاشتم انگشتام و ب هم گرە زدم دستام و روی م��
ە شدم که ب ...رەو �ا اخم �ه رو �ه رو خ��

•••

"دن�ا

واسه ی چند لحظه فک کردم بهم اهم�ت 
ە لعن�� چرا دستم و ول کردی ا! م�دە

�
شا�د . خها
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خوردە  ا�ه �ه خوردە د�گه پ�شش � موندم �ه
�الدە رو اما نه حوصله ی این م. دلش نرم � شد

نداشتم 

...آدم اعصاب خوردک�� بود

� جا لخت ام � کرد �ه سمت  .ولش � کردم هم��
� قدم برداشتم و � .شستصند� های اونور م��

و  �ه خوردە خودم. اینطوری راحت ترم.آخ�ش
م �ه سمت �� مقدم کشوندم ز�ر چش� به

...ن�اە � کرد

•••

 � "حس��
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 آروم �ه جوری که متوجه �شه نفس راح�� 
...کش�دم

� �شست ، آر  !...وم شدم تا د�دم اومد و اینور م��

:چ زدم�الد اومدو بهم چس��د و درە گوشم پ

...ــ دست اش و گرف�� چرا؟

� خودش پچ زدم :حر� ع��

!...من دست اش و گرفتم ؟...

...ــ �ه نه �ه من دست اش و گرفتم
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...تو که داش�� طرف و � خوردی...

...�ا�ا ــ اوە حاال چرا انقد عص�� آروم �اش

...ه�س...� زنم تو دهنتا...

...ــ چ�ه � تر� درموردت فکر �د کنه؟

:یهو صدام �اال رفت

م�الددد...

� صدام م�الد از ترس خود ش و عقب �ا �اال رف��
ە ن�اە کردم.کش�د شت �ا چشمای در . �ه دخ��

اوردم  ل�خندی روی ل�ام. شدە بهم زل زدە بود
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ە  خدا�ا چرا . در مقا�ل ل�خندم ل�خند زد این دخ��
!اینطور�ه؟

...دما�ه خوردە اخم � کرد ب�خ�ال اش � ش

 اش داشت
�

...معصوم�ت و ساد�

 اش واقعا داشت
�

من و  شا�د معصوم�ت و ساد�
ی. �ه سمت اش جذب � کرد و  همه مدل دخ��

ن�اهم . رفت م�الد �اشد و ! د�دە بودم ا� این ��
دن و از ق�افه ی اخموش که در حال دور ش
ە گفتم :ازمون بود گرفتم و رو �ه دخ��

ب�خش�د...

این ��ە �ه جوری بود ...ـ نه �ا�ا اش�ال ندارە

216



!چجوری بود؟...

...خودمم داشت خندە ام � گرفت. خند�د

...�ه کوچولو پررو و شا�د...ـ نم�دونم

...�ه کوچولو نه خ�� پر روعه...

:�ا خندە گفت

ـ راسش ارە خ�� پررو بود

و ز�ر  �ش. �ه جورا�� ن� شد بهش ن�اە نکرد
ر �ار ه. نه واقعا �ا �ق�ه فرق داشت. انداخت
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شمام زل بهش ن�اە � کردم �ه جای این که تو چ
ە � شدبزنه و لوندی کنه �ه جای د�گه ا�� خ ��!

ی بود که �اقصد دل بردن ک � دخ�� نارم اول��
و بهش  دستم و ز�ر چونه ام بردم. ن�شسته بود

ە شدم ...خ��

های صورت گرد و چشمای درشت که حصار مژە 
ن و ب�ش�� �لندو مش� اش حالت ن�مه �از بود�شو 

اشای و چقدر جذاب بود تم. تو چشم � کردند
...چشمای مرموز و معصوم اش

•••

"دن�ا
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ماش ن�اە انقد احمق بودم که ن� تو�ستم تو چش
کنم

� ! گوش�م �لند شد  pmصدای  از روی م��
...برداشتم اش

)�ارت تموم شد؟ : برد�ا (

...واسش تا�پ کردم

ا نم�دە ، فک چه م�دونم ، �ا�ا این ��ە �: دن�ا ( 
)تاصبح �س اینجا �ش�نم  کنم �ا�د

چند سالته ؟ -

� �م و �اال بردم �ا صدای حس��

!جان؟...
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ـ گفتم چند سالته؟

� گذاشت مگوش�م و خاموش کردم و روی م��

ب�ست سالمه...

ـ اها

تو چطور؟...

ختن�ام کرد و �ه تا ابروش و �اال اندا

دم و شا�د از این که یهو�� انقد خودمو�� ش
خند ل�. تعجب کردە بود) تو(گفتم ) شما(�جای 

:زد و گفت
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ـ ب�ست و پنج

اها...

...همونطوری که محوش بودم

 � ــ سالم سالم خ����

!رضا اومد رو �ه روم �شست

:داد زد

؟...ــ آهااای � گفتم خ����

وت بود  ...ان�ار تو ه��
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� �ا ق�افه ا�� سوا� گفت :حس��

؟... ارە خ���م - !تو خو��

...فک نکنم خوب �اشه ها...م��ما...

...ـ ارە �ا�ا فک کنم ز�ادی خوردە

:رضا دو�ارە داد زد. خندم گرفت

 � ...ــ هوی حس��

� مهمون � �ا اعص�ان�ت ن�اهش و ب�� ا حس��
. �ا نه چرخوند که ب�ینه ک� حرف رضارو ش��د 

یهو �ه �س گرد�� مح�م بهش زد
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...ـ مرض و هوی

:فترضا درحا� که گرد�ش و ماساژ م�داد گ

ــ عو�� 

� هم وع کرد  �� اخت�ار زدم ز�رە خندە که حس�� ��
...�ه خند�دن

...وی�ا شمام ه!!!...ــ دار�ن �ه من م�خندین؟

� خندهاش گفت � ب�� :حس��

...ب�ند رضا آبرومون رفت -
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 � ودخندە هامون اوج گرفته ب. ک���د رو م��

ب�شعور  فک ن� کردم در این حد ...ــ واقعا که
�ا�� 

� دس�ش و گرفت و � ج اش �اشد که برە حس��
...�شوندە اش

 � ی � خوری زم�� � �ا�ا ، م�� ...ـ �ش��

ە رو از کجا پ�دا کردی؟ درو تخته ...ــ این دخ��
...جورە ها

� خودش و جمع و جور کرد و �لو�� ص اف حس��
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:کرد

!�� گفت ؟...

ه حالش � بی�� ک...ـ ز�اد �ه حرفاش توجه نکن
...رو

داشت �ش و . یهو چشمم �ه رضا افتاد
 � ه خودش و ق�ل از اینک! � ک��وند �ه ل�ه ی م��

...نفله کنه �ا ترس بهش اشارە کردم

...عه عه ن�اش کن...

� ��ــــع �ه سمت اش رفت حس��
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...خدا ��م چ��ارت کنه...ـ رضا ، رضا

س� کردم درک اش کنم

� هم س� کردم ��   و� واقعا نتو�ستم واسه هم��
وع کردم �ه . توجه بهشون راحت �اشم ��

...خند�دن

� دونفر و صدا زد ومدند طو� نکش�د که ا. حس��
...رضارو بردن

...چشم اش بهم افتاد

 افتاد که ا
�

وع کرد نم�دونم دق�قا چه اتفا� ونم ��
� �اعث �شد�د خندە ه ام شد�ه خند�دن و هم��

� �ه خوردە جا �ه جا شدم و خودم و �ه ح س��
...نزد�ک�� کردم
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!اوە اوە فک کنم متوجه شد

...داختچون �الفاصله ز�ر چش� ن�ا� بهم ان

خسته شدی؟ -

::متعجب ن�اش کردم و گفتم

؟... ��!

...م��م ا�ه خسته شدی میتو�� بری -

...راحتم...نه نه...

� دارە لعن�� فک � کردم از این که کنارشم �
...طلبهش خوش � گذرە اما نچ ز� خ�ال �ا
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:تو �لو خند�دو گفت

وان خداروشکر � کنم که کس� د�گه ا�� لی -
وب و روم خا� نکرد م��

!چطور مگه؟...

وصله فک کنم ا�ه تو نبودی �دجور ح...ه���  -
همو�� هم مجبور بودم تا اخر م. ام � � رفت

� که توی دلم �� �ه طرف �دو  اینجا �ش�نم هم��
اە ��م ب��

:از � خوشحا� ل�خند زدم و گفتم

اە م... ؟االن تو دلت داری بهم �دو ب��  �ا ��
�

��
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نچ �دو �� راە نم��م -

:�ه چشمک زدم و گفتم

؟...
�

�س �� م��

ە  �ا ل�خند مرموز گوشه ی ل�ش �ه رو �ه رو خ��
شد

هم �گه چقدر من احمق بودم که انتظار داشتم ب
وی �� اخت�ار ن�اهم ر ! که ازم خوشش اومدە

� تا �االشو ن�اە کردم  �د�ش چرخ�د از �ای��

کت و شلوار �مه ای خوش�لش توی �دن 
قدرم آخ که چ. ورز�دە اش حسا�� � درخش�دند

کر دس�ش و ن�اە کردم خداروش. خوش��پ بود
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ارو ساعت مارک د. حلقه ا�� توی دستاش نبود
...خوش�ل

که   صور�شم که �ه جوری آدم و جذب � کرد 
...فک نکنم ک� رو دس�ش �لند � شد

ازش  �لو�� صاف کردو �اعث شدو تند ن�اهم و 
م � ند�د �د�دا ��� . �گ��  مردم و خا� �ه �م ع��

ون راە که خودم و زدم �ه ا. �ا ن�اهم قورت دادم
کردم مثال داشتم �ه جای د�گه رو ن�اە � 

:�ا لح�� سوا� و کنج�او گفت

!راس�� �ه دعوت کدوم دوس�ت اومدی؟ -

انوم د�دی د�دی دن�ا خ. یهو قل�م از جا کندە شد
�د�خت شدی؟ د�دی دس�� دس�� آبروی 

ا�د �� خودت و بردی؟ خا� بر �ت کنم حاال �
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د و جوا�ش و �دی هان؟ دستام یخ شدە بودن
...صدام �اال ن� اومد

ە شدم م و �م موندە بود خود. �ه چشماش خ��
...دیهو صدای آالرم گوش�م �لند ش. خ�س کنم

زونم ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم �ا دستای لر 
م ک�ه گوش�م و برداشتم و �دون این که ب�ین

وصل کردم

الوو...

:صدای برد�ا توی گوشم پ�چ�د 

!تموم �شد؟...چ��ار کردی دن�ا -
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� ل�خند مصنو� زد �ا این . مدر مقا�ل ن�اە حس��
دم از ز�ر س � وا� که که ا�ه �ا برد�ا حرف م��

� پرس�دە بود در � رفتم ح�� اون لحظه  حس��
...نمهم ن� خواستم �ه �لمه �اهاش حرف بز 

ی ��م که ضایع � ن�اشه و  اما مجبور بودم �ه چ��
� و پرت کنم که �ادش برە سو  ا� حواس حس��

!پرس�دە و جوا�� �ا�د �شنوە

م ع��زم من �عدا خودم �اهات تماس �...  ... گ��

...قطع کردم

� ا�ه �خاطر من جوا�ش و نداری من مش� -
نداشتم � تو�س�� �ا�� بری
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:�ا ل�خند گفتم

...�خاطر تو نبود...نه نه...

� کرد ��ــــع �اال و �ای��

...اها -

ود؟خدا�ا �ع�� �د شد گفتم �خاطر اون نب

!نکنه �دشد

...من...م��ما...

ن�اهش و از رو�ه رو گرفت و بهم داد
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:ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

شنا از این که �اهات آ...من خ�� خوشحالم...
...شدم

ل�خند زد

منم همینطور -

و این که خوشحالم که کنارت �شستم...

:تو �لو خند�دو گفت

ت االن منم �ا�د ��م خوشحالم که کنار  -
�شستم؟
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:�ا خندە گفتم

...شا�د...نم�دونم...

شما  اها �س منم خوشحالم از این که کنار  -
�شستم دن�ا خانوم

...میتو�� دن�ا صدام ک�� ...

خندە اش ت�د�ل �ه ل�خند شد

مر� که این اجازە رو �ه بندە دادی -

نه �ا�ا این چه حرف�ه راحت �اش...
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...یهو ل�خندش محو شد

!ای �ا�ا �از که ز�ادە روی کردم

ر اصال �ه درک هر فکری خواست �کنه �ذا
...�کنه

ن م. من چرا �ا�د شخص�ت ام و تغی�� �دم
� ام که هستم نو قبول اون �ا�د این ش�� م. هم��

...کنه و �اهام وارد را�طه شه

 ش�نه و نه �ه دخ�� خشک و �د که �ه گوشه �
فقط آدم هارو ن�اە م�کنه

...دق�قا مثل خودش

:�دون مقدمه چی�� بهش گفتم

ا کنم؟منم � تونم تورو �ه اسم کوچ�ک صد...
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اخماش درهم شدو متعجب ن�ام کرد

؟ - ��!

!این �ع�� این که ن� تونم؟...

ا� که فقط �ه خوردە شوک شدم از سو ...نه نه -
پرس�دی

�اشه اصال ب�خ�ال...

حر� روم و ازش برگردونم 

:یهو گفت
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خ�� خب صدا کن -

!اوووف حاال شد

�خندی ل�خند زدم و ن�اش کردم که �اعث شد ل
...روی ل�ای اونم �ش�نه

مر� که این اجازە رو بهم دادی...

نه �ا�ا این چه حرف�ه راحت �اش -

د از این که حرف خودم و �ه خودم �س دا
 نه �س. حسا�� خوشحال شدم و خندم گرفت

� من و اون نبود �ه ر  اح�� فرق ز�ادی هم ب��
چند شا�د هر . � تو�ستم ادب�ات اش و تغی�� �دم

� آد! من اش��اە � کردم مه فک نکنم همچ��
!خشک و �دی هم �اشه
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 �ه ن�ا�. دو�ارە صدای گوش�م �ه اوج رس�د
که . تمصند� که برد�ا روش �شسته بود انداخ
� �اعث شد مهمان ها�� که �م �م ت عداشون هم��

رو�� داشت �م و �م�� � شد و �ه سمت در خ
!� رفتند توجه ام رو جلب کنه

...از جا �اشدم. برد�ا هم � جاش نبود 

دیر وقته...فک کنم من د�گه �ا�د برم...

ظر �ش و برگردوند و محوطه رو از ز�ر ن
...گذروند

� که �ا د�دن قد �لندش و ه��. از جاش �اشد
 اومد �م حاال د�گه خوش��پ تر از ق�ل �ه نظر �

م برای چشمای ورقلمب�د. موندە بود �س بیوفتم
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وی �ار دوم روی عضالت خوش فرمش که از ر 
دکت و شلوار هم قا�ل رو�ت بودند چرخ�

ن ل�خند فک کنم �ازم متوجه ن�اهم شدە بود چو 
مزمان مرموزی روی ل�اش �شسته بود و اونم ه

...داشت �تا�ای منو برانداز � کرد

:دس�ش و �ه سمتم گرفت

!خوشحال شدم -

از  اومدم که بهش دست �دم که یهو ک�ف ام
...ای وای ضایع شدم. دستم افتاد

 بهم حتما طرف تو دلش دارە ��. اونم �دجور
�ف ام خم شدم و ک! � خندە و م�گه چقدر هولم

ت و برداشتم و �ا ل�خندی مسخرە بهش دس
دادم
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:آروم لب زدم

...منم همینطور...

و �ه ام�د د�دار -

همینطور شما...

...وااای

!این د�گه چه سو�� بود دادم؟

...خا� بر �م

رە � خندە این �ار د�گه مطمئنم توی دلش �� دا
...و م�گه چقدر احمقم

ز�ر  ل�م و گ��دم و �م و . �ا د�دن ل�خندش
...بزنم دلم � خواست از ته دلم جیغ. انداختم
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!ح�� شا�د دلم � خواست گ��ه کنم

بزور لب زدم . دستم و رها کرد

...من...من...

:�ا لح�� آروم و پر محب�� گفت

برو �سالمت -

�ر ل�خندی روی ل�ام اوردم که حداقل تص� 
 �مو 

�
...نهدرست و حسا�� ازم توی ذه�ش �ا�

...خدافظ...

...از کنارش رد شدم

242



•••

 � "حس��

اش  �� اخت�ار برگشتم و ن�اهم روی اندام
...عجب �دن خوش ترا�� . چرخ�د

ما �م�� من �ا مدل های ز�ادی �و �ار داشتم ا
نگ توی ک� �ه دلم � �شست و �ه عنوان مدلی

کت استخدام � شد � د. �� �گه و� این �ه چ��
!بود

تفادە کنه و �ع�� � شه از �ار�� که بهش دادم اس
ین �ارو پ�گ�� این ماجرا شه؟ خب معلومه که ا

� که آرزوشون مدل � کنه خ�� ها  هس��
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...شدنه

!اونم نه هر مد� ، مدلینگ برند من

اما نه این �ا �ق�ه فرق داشت

ادە و گذرا ح�� وق�� �ارت و بهش دادم �ه ن�اە س
�ن اهم�ت �  �ه �ارت کردو �دون کوچک��

�
ا شو�

!پر�ش کرد توی ک�ف اش

� و آخ��ن د�دارە من و  ...اون بود شا�د این اول��

ا�� غ�� �اش � شد برای �ک �ار د�گه هم شدە ج
زورم و  اون موقع همه ی. از اینجا مالقا�ش کرد

کت ...� زدم تا �کشونم اش تو ��

...رفتاز اف�ار عج�ب و غ��ب خودم خندە ام گ

ون اومدم و ن�ا� �ه در خ رو�� از فکر ب��
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!رفته بود. انداختم

•••

"دن�ا

ودم که همه اش تو فکر سوت�ه عج�ب و غ���� ب
!مجلوی �� مقدم دادم و حسا�� ضایع شد

ەنکنه فکر کنه خن�م �ا مغزم مش�ل دار 

ە اون و که دارە
�
...ا

ە و� �� مقدم ن�ا�د از این موض�ع بو  ب��

�� تمومم اون �ا�د فکر کنه که من �ه دخ�� همه

...نه �ه دخ�� معمو� و سط�
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خوب �ا ��ە گرم گرفت�ا -

� بهش ن�اهم و از خ�ابونا گرفتم و ن�م ن�ا
انداختم

 تو �کن...�ه تو ر�� ندارە...
�

...رانند�

ون داد اما آ :روم گفت�ا اعص�ان�ت نفسش و ب��

ردم اش��اە ک...دن�ا �ا من این �ارو نکن -
اصال ��م غلط کردم ...اصال...درست
؟...خ��ه؟ ��م د�گه تکرار نم�شه ��

ستم و انقدر اعصا�م بهم ر�خت که چشمام و �
دم که منفجر �ش ...مدندونام و روی هم ف��

246



نما - � ...دارم �اتو حرف م��

�ا اعص�ان�ت داد زدم

ز � کنم و �خدا �ه �لمه ی د�گه �شنوم درو �ا...
 � خودم و پرت � کنم �ای��

ردترس�د ن�اهش و از مس�� گرفت و ن�ام ک

اصال من ...آروم �اش...خ�� خب �اشه -
ی ن� �م تو فقط آروم...الل  � �اش د�گه چ��

کر �ارە روم و ازش برگردوندم و س� کردم تو ف
ا �ه صبح اش نرم وگرنه هر آن ام�ان داشت �
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ی بزنم تو �ش و نفله اش کنم � ...چ��

•••

 � "حس��

 اخ��ن مهمان هم خارج شدو نگه�ان درو 
...�ست

از کردم �� معط� د�مه ی کت �ه گند کش�دم و �
رودی �ه سمت در و . و �ا �ه حرکت در اوردمش
رفتم

� رفتم  ��ــــع �ا�د ل�اس هام و عوض � کردم و 
رفتم خونه ی خودم فردا صبح حتما �ا�د � 

کت ��...
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رت �مد و �از کردم �ک دست کت و شلوار پ
ت و ل�اس هام در اوردم و ک. کردم روی تخت

چم و سوئ�. شلوار د�گه ا�� و جا�گ��ن کردم
ون رو � کردم�له ها. برداشتم و از اتاق زدم ب��

 � ـ حس��

�ا صدای �در �جام خش�م زد

!�ع�� مامان همه چیو بهش گفته بود ؟

 همه اش �ا سوئیچ توی. برگشتم �ه سم�ش
...دستم ور � رفتم

!جانم؟...
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ی؟ - داری م��

مارە د�گه برم فردا هزارتا �ار دار ...

خونه خارج شد � مامان از آش��

�� � شد  ــ حاال این �ه شب و م�موندی پ�ش ما 
� میومد...هان؟ آسمون �ه زم��

...ە د�گهـ چ��ارش داری خانوم ، م�گه �ار دار 

ز د�گه ارە مامان �ا�د برم ا�شا� �ه رو ...
�ینم مثل �چه گ�ام � ش�نم ور دلت ب...م�ام

خ�الت راحت م�شه
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� ور دلم - ون ق��ونت ا...خب االن ب�ا �ش��
.. .قدو�االت برم

کر کردم دلم نیومد دل اش و �شکنم �ه خوردە ف
کت � � �ارام عقب �ا این که ا�ر فردا ن� رفتم ��

ون � موندم از � ناچاری نفسم و �ا صد ا ب��
:دادم و گفتم

م�مونم...چشم...

:�در �ا لح�� متعجب گفت

!ـ جال�ه 

ن�اهم روش قفل شد
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ـ حرف گوش کن شدی ، �ار��ال

...ــ بزرگ شدە ��م د�گه

�� ان�ار ... � من �چه  عه مامان �ه جوری حرف م��
...و�نج سالمه ها ام ب�ست

وقتا از  آدم واقعا �ع�� . �در خندە ا�� � داد
�ز  برای ! ەرفتارای �درو مادرا حسا�� بهم م��

� �ار راە اتاق و در پ�ش گرفتم ل�اس راح��  .دوم��
...هام و پوش�دم روی ل�ه ی تخت �شستم

و�� �دست یهو �دون در زدن در �از شد و پ��ا گ
�ــــع قطع  �ا د�دنم � . در حال �گو �خند وارد شد

:�اشدم و اعص�ا�� گفتم..کرد
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دی هان؟... � داش�� �ا � حرف م��

...ــ ه�چ� �خدا

و  راست اش...ه�س ب�ند ، ال� قسم نخور...
...�گو

...ــ ای �ا�ا دو�ارە داری گ�� م�دی ها

اهرم �ا چند �ار بهت گفتم دلم ن� خواد خو ...
ار؟چند �...هر کس و نا�� حرف بزنه هان؟

...ــ خ��
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خب؟...

�� از دوستامه...ــ �خدا نا�س ن�ست

...اهاا حاال شد �� از دوستات؟...

:یهو اخماش درهم شد

امان گف�� فک � ک�� نم�دونم �ه م...ــ ای �ا�ا
ە خ��ه منم ��م او ...سوف�ارو ن� خوای؟ ن دخ��

 � بود که تو مهمو�� �اهاش � گف�� و 
هرو کرتون هوا بود ...� خند�دی

بردم که  چنان اعصا�م خورد شد که دستم و �اال 
برادرە  �� بزنم تو گوشش که �فهمه ن�ا�د �ا 
ر �از شد بزرگ ترش اینطوری حرف بزنه که یهو د
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و مامان ظاهر شد

� سگ و گ��ه پ��دی ن �ه هم؟ـ �از شما دوتا ع��

�  سی�� ک�ک و قهوە ی توی دست اش و روی م��
گذاشت

...ــ تقص�� اینه � گ�� ال� م�دە

ز این که غ�� ا...مامان من � گ�� ال� دادم؟...
نگرا�شم

 کردو گفت
�

:مامان �الفه پو�

ب و ـ پ��ا جان ع��زم داداش ات این �ه ش

255



 � خواد اینجا �مونه اعصاب اش و بهم
...�اشه دخ�� قشن�م؟...ن��ز

ا افتاد گردم من؟ ...ــ �از همه ی تقص��

:پ��دم وسط �حث و گفتم

...� خواین من برم؟...

� � جا ...تــ عهه توهم ال� جو ندە �ش��

...از حرف مامان خندە ام گرفت

م مشغول خوردن قهوە ا. جلو رفتم و �شستم
� چ ند شدم پ��ا و مامان هم اومدن و �شس��

یهو�� چشمم . دق�قه ا�� تو سکوت گذشت
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...بهشون افتادصاف بهم زل زدە بودند

� گذاشتم و متعجب ن�ا هشون فنجون و روی م��
:کردم

ی شدە؟... � !چ��

...ـ نه ��م ه��� 

:پ��ا �ا ن�ا� کنج�او و سوا� گفت

ە � بود؟ ــ راس�شو �گو اون دخ��

...دلم ن� خواست اصال وارد �حث �شم

ن و اون اصال چرا �ا�د واسه همه �ارام �ه ای
 جواب �س � دادم؟ مگه من آدم نبودم و 
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کشش   اخت�ارم دست خودم نبود؟ واسه این که
... ندارمندن جوری وانمود کردم که از ه��� خ�� 

!کدوم ؟...

...ــ همون چشم ابرو مشک�ه

ی �ا ه!...چشم ابرو مش�؟... � من که دخ�� مچ��
...مشخصا�� ند�دم

 � ە که از ا...ـ وا حس�� ول مهمو�� تا �ا�ا همون دخ��
اخرش کنارت �شسته بود ، �ادت نم�اد 

!...واقعا ؟

و ابروش  نه چشم...اوال ا�ه منظورتون اونه که...
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سته بودمش� بود نه از اول مهمو�� کنارم �ش

دونه دق�قا ــ �ه جور�م �ه طرف توجه کردە که م�
 بودە

�
...چشماش چه رن�

:�ا اخم پ��ا رو ن�اە کردم

پ��ااا م�شه تو سا�ت �� ؟...

� ...ــ وا مگه دروغ م��م؟ ب�نمون بود  من که �ه م��
...چشم ابروش و مش� د�دم

خب ...ە؟اها �عدم اومدی ��ــــع آمار دادی ار ...
 افتادە ؟...حاال که مثال �� 

�
ا حرکت �...اتفا�

 از من د�دین
�

...اضا�
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 از تو د�د�م
�

...ـ حرکت اضا�

!�ع�� �� مامان ؟...

�ا این و اون  ـ از � تا حاال تو ند�دە و �شناخته
؟ چند  تا ...اونم �ا دخ�� ...�صح�ت �از م�ک��

هت وقته پ�ش هر� و دور از چشم �ا�ات ب
 � کردم �ا ع�ب و ایراد روشون

�
� گذاش��  معر�

اونم ... و �ا � گف�� قصد ازدواج ندارم و فالن
و دسته ازسوف�ا که آب �ا� و داری � ر�زی ر 

ە ی ب�چارە ...دخ��

:حر� گفتم

ە... ...فک کنم من برم به��
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�اشدم و �ه سمت �مد ل�اس رفتم

 � ...ـ حس��

� هم � ک... ن�د ، توه�� � ن�د �عد حرفاتون و م��
!...انتظار دار�ن �مونم ؟

�ه سمتم اومد

واد �ا دلم ن� خ...ـ اخه ��م ، من نگرانتم
ای دمه دس�� و سط� ارت�اط برقر  ار دخ��

�ن ها ...ک��  سهم تو هم�شه �ا�د به��
� �خاطر خودت م��م ع��زم چرا ال...�اشه

ناراحت م��� 
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ز �مد کت ام و ا. �دجور اعصا�م خورد شدە بود
ون اوردم و گفتم :ب��

ە دو �لمه �ا دخ�� ...مگه من چ��ار کردم...
�ه؟ صح�ت کردم فکرکردین خ��

�ه ە �ا م�دو�� االن د...ـ من فکر نکردم خ�� خ��
...خودش چه فکرا که ن� کنه؟

�ا� که صدای آالرم گو�� پ��ا �ه اوج رس�د ن
د بهم انداخت � ترس توش م�ج م��

ون ...ــ ِام من برم ب��
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...گو�� و خفه کردو از اتاق خارج شد

ه سمت مامان من همینجا قسم �خورم که د�گ...
ی نرم تو دست از � من بر  هیچ دخ��

اسم اون �ا�ا �خدا من اصال ن� شن...� داری؟
ە رو ه شمارە ا�� نه شمارە ا�� ازش گرفتم ن...دخ��

� و اخ ��ن بهش دادم این �ع�� اینکه اول��
م که مگه من احمق...د�دارمون امشب بودو �س

...فکر � کن�د

...نگذاشت ادامه �دم

 من گفتم سمت هیچ د
�

ی ـ عه این چه حر� خ��
من فقط گفتم تا نفهم�دی طرف ...نرو؟

 خوش�له ، خوش استا�له ، تحص�الت اش ،
....خانوادە اش ، اصل و �سب اش
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دام انقدر عص�ا�� بودم که د�گه جلوی تن ص
م یهو داد زدم :نمیتو�ستم �گ��

� د�گه �م رفت... � �او ...ای �ا�ا �س کن�� ر کن��
ە و ق�افه اش خو  شم نیومد من اصال از این دخ��

...چه برسه �ه خانوادە و اصل و �سب اش

 
�

� بودم غ�� این حر� ی مطم�� � که نا   از هر چ��
ر�� که بهش و البته اون �ا. خواسته از دهنم پ��د

ش م�شه � � ن�ستم که پ�گ�� اما . ا نهدادم و مطم��
�ه �ار  ح�� فکر کردن �ه اینکه ممکنه �ارت و 

ر کنه که د�گه ن�اە کنه و ح�� گذری �ه این فک
...وشهممکنه �ه روزی برای برند من ل�اس بپ
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م اونم ل�اس ها�� که خودم طرا� � کن
...خوشایندە

ون  �ا نفس راح�� که مامان کش�د از فکرش ب��
اومدم

مبرم برات شام ات و ب�ار ...ـ خداروشکر

م ، �م درد م�کنه �...  خوام ن� خواد س��
�خوا�م

...ـ �اشه ش�ت هم �خ�� 

� کر  :دم�ا اخما�� درهم �ی �اال و �ای��

...شب شماهم �خ�� ...
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...از اتاق خارج شد

د و کت و روی �ش�� م�ل پرت کردم و در �م
. �دم�ه سمت تخت رفتم و روش دراز کش. �ستم

ە شدم  دستام و ز�ر �م بردم و �ه سقف خ��
 دلم آشوب. اروم چشمام و رو هم گذاشتم

...بود

�ه دال�ل مختل�� فکر � کردم

 که مامان درمورد من و سوف�
�

ا مثل حر�
�ل�م دل�ل  � خواست �ا ، �در در میون �ذارە که

...اما نه.دلشورم و �دست ب�ارم

وری شا�د چون عصا�م و بهم ر�خته اس اینط
...شدم؟
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...�ه پهلو خواب�دم. �از هم نه

ە جلوی  همه اش تص��ر چشم های دخ��
چشمام بود

...صورت اش

...خندە هاش

 افتادە 
�

!...نکنه واقعا �ه اتفا�

نه نه نه ام�ان ندارە

 هاست
�

� ساد� ...اخه مگه �ه هم��

اشدم و �عد از �� پهلو �ه پهلو شدن �الفه �
�شستم دست ام و توی موهام فرو بردم

لت رفته انقد �� عق� که �ا �ه ن�اە د..احمق...
اب شدە ک� که نم�دو�� ک�ه و تو چه خر  واسه

!...ا�� بزرگ شدە؟
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...نه محاله ممکن اخه مگه ال��ه 

 ها ب
�

� ساد� ود که من ا�ه عشق و عالقه �ه هم��
... �ا�د روزی صد �ار عاشق � شدم

نار زدم و �اشدم و �ه سمت پنجرە رفتم پردە رو ک
�ازش کردم �س�م خن� وارد اتاق شد

وع �ه �ار� دن قطرات ر�زو درشت �ارون ��
...کردند

ه صند� تا �ه خودم اومدم د�دم دە دق�قه اس �
که روش �شسته بود زل زدم

و ب�ش�� توی فکر  فرو  داشتم �م �م ، ب�ش��
ن�ا�د  .� رفتم که ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم

 بیوفته
�

� اتفا� ...همچ��

ای ! ماصال �ش�مون شد. داشتم دیوونه � شدم
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گور �شه   �اش �ار�� که بهش دادم �ه جوری �م و 
...و �ادش برە

� ش�� ه � اصال ان�ار هیچ وقت توی همچ�� مچ��
یچ وقت د�داری رخ ندادە و منه احمق اون و ه

وری که اصال برە که د�گه برنگردە �ه ج. ند�دم
...ان�ار اصال وجود نداشته

•••

"دن�ا

ار ساعت �ک �عد ظهر بود که از خواب ب�د
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شدم

روی تختم  �دنم کوفته شدە بود تو آینه ی رو �ه
و آرا�ش د�شب ر . ن�ا� �ه خودم انداختم

�ر صورتم موندە بود خط چشمم ر�خته بود ز 
ه سمت چشمم و هر ت�که ا�� موهام آشفته ام �

... و سو�� رفته بود

� خالصه که دسته �� از جن نداشتم واس ه هم��
عد از �.هم �اشدم �دون معط� �ه حموم رفتم

ون اومدم  �ه شلوار راح�� . ن�م ساعت ب��
ونه ام مو  ت سف�د دخ�� هامو پوش�دم �ا ت���

شونه زدم و �شت ام ر�ختم

شدە  د�گه از ص�حونه خوردن تو اتاقم خسته
�ه  بودم از اتاق ام خارج شدم و �ه راست

خونه رفتم  � وردم و ص�حانه رو تند تند خ. آش��
افتادم  �ادە مهمو�� د�شب. برگشتم �ه اتاق ام

م از این که تو�سته بود.چقدر خوش گذشت
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� نبود  توجه ��ە رو جلب کنم مطم��

�از ن� کرد  هم �س�ار مغرور بود و �ه راە کوچولو 
مه��ون بود واسه ورود �ه قلب اش هم

ثل �ا همه خوب برخورد � کرد عج�ب بود م
مت �ق�ه ی ��اهم نبود که �ا لوندی �ه س

شدن  یهو �ا صدای �سته. خودم تح��ک اش کنم
ون اومدم در از فکر ...ب��

...خو�� �ا�ا...ـ سالم دخ�� خوش�ل خودم

وع شد، ە �از ��
�
...مح�ت های ال�  ا

:�ا اخما�� درهم گفتم

خ��م...
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م و خود. اومدو روی ل�ه ی تخت کنارم �شست
ا اخم �ه جمع کردم و زانو هام و �غل گرفتم و �

ە شدم گوشه ا�� خ��

ا؟ ـ چه خ��

ه��� ...

ـ چه خ�� از د�شب؟

ه��� ...

؟ !ـ ه���
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�ە خ�� ارە د�گه ، تو راست � گف�� این �...
...د�گه �ه جور�ه

اخماش درهم شد

...ـ �ع�� نتو�س�� 

و �اشدم و �ه سمت ک��� رفتم که د�شب ت
ە رو مهمو�� دستم بود�ازش کردم و �ارت �� 

ون اوردم ...ب��

...�� �� جینگ...

�اشدو �ه سمتم اومد ازم گرفت اش

:فت�ا اخم �شت و روی �ارت و ن�اە کردو گ
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!ـ این چ�ه؟

کت اش... ...��ە بهم داد گفت برم ��

اخم اش ت�د�ل �ه ل�خند شد

خودە خودته  گفته بودم �ار �ارە...ـ اوە �ار��ال 
...ها

ل�خند زورک�م و �ه ل�ام چسبوندم 

پ�شون�م و بوس�د

دفعه ی ...ـ ق��ون دخ�� همه �ارە ی خودم برم
...�عدی د�گه �ا�د دلش رفته �اشه ها
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داری دستور م�دی کوروش؟...

ودتر بری فقط دارم �اری � کنم که ز ...ـ نه نه
بری  گفته بودی � خوای...پ�ش مامانت د�گه

پ�شش نه؟

...لعن�� دستور � داد

...آدم و مجبور م�کرد

...آدم و تهد�د م�کرد

ح�ت های ته اش هم فکر � کرد �ا �ه ل�خند و م
و عوض  ال� میتونه �اری کنه که طرز فکر من

 کردم و گفتم. کنه
�

:پو�

...ارە � خوام برم پ�شش...
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ختم �ا حرص �ارت و ازش گرفتم و �ه سمت ت
...�دمرفتم دراز کش�دم و پتو و روی �م کش

...چند د�قه ا�� گذشت

. زدم صدای �سته شدن درو ش��دم پتو و کنار 
ە  دستم و �از کردم و �ه اسم ��ە خ��

� مقدم.شدم ...حس��

...ل شدەحاال د�گه آیندە ی من �ه دل تو وص...

...ا�ه نتونم عاشق اش کنم �� ؟

...اون وقت د�گه ب�چارە � شم

م عروسک �ا�د تا ا�د تو این خونه �مونم و �ش
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...خ�مه شب �ازی کوروش

...�� هدف

ە � ...�� انگ��

 � ...غمگ��

...�ا�د همه ی تالش ام و � کردم

ا�د �ذارم �ه ن�ا�د �ه این زود�ا بهش زنگ � زدم �
...چند روزی �گذرە که شک نکنه

•••

 � "حس��

-  � هوی �اتوعم...حس��
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ون اومدم و ن�اهم و  �ی تکون دادم و از فکر ب��
�ه م�الد دادم

؟... �� � چه مرگته چرا داد م��

� احمقا دارم از س�� تا  - پ�ازە این  دو ساعته ع��
ە رو برات توضیح م�دم �عد تو زل زدی �ه  دخ��

!نکنه معتاد شدی...گوشه ا�� و توفکری؟

ه خوردە �...م�الد �ا� شم خفه ات � کنما  ...
 � خسته ام خوا�م م�اد هم��

؟ - �  خب خ�� ...خسته ا�� خوا�ت م�اد هم��
...مرگت � موندی خونه � خواب�دی
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پروندە رو �ست و از جاش �اشد

...منو مچل خودت کردی -

� �ا�ا... ...�گ�� �ش��

در  �� اهم�ت دس�� برام پرت کردو �ه سمت
خرو�� رفت

:صدام و �اال بردم

...ن� شنوی...�اتوعم...م�الد...

خما�� ق�ل از این که خارج شه برگشت و �ا ا
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درهم ن�ام کرد

ین �� و ب�ارش ا...اون پروندە رو کجا � بری؟...
هم ب�ینم

حر� �ه سمتم اومد

� �� دار  - ی دن�ال دوماهه منو �ل �چه هارو ع��
گو �ا�ا مدل ن� خوای �...خودت � کشو�� 

ن� خوام د�گه این مسخرە �از�ا چ�ه

پروندە رو ازش گرفتم و �ازش کردم

رم دندتون ن...� گفته من مدل ن� خوام؟...
 لم پ�دا وظ�فه اتوِن تا زما�� که مدل �اب م�ل
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�شه �گردین پ�داش کن�د

...امر د�گه ای �اشه...عه اینطور�است -

ە زوم کردم  58وزن  160قد . رو عکسای دخ��
!ای �ا�ا شا�سم که ندار�م

...چاقه...

:متعجب گفت

؟ - ��!

...م��م چاقه کوری ن� بی�� ...
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...خب � گ�م الغر کنه -

ه �ش�� پروندە رو �ستم و پر�ش کردم جلوش و �
صند� تک�ه دادم

دل عقل �ل من واسه دە روزە د�گه �ه م...
 �اشه و وز�ش ز�رە 165م�خوام که قدش �االی

؟ پ�دا کن 54 ؟ �گو خ...میتو�� ودم �ه ن� تو��
خا� تو �م ب��زم

ا�ط�ه که  - زدە �ه �ت؟این چه ��
؟ �ا �ه  حاال من تو این دە روز مدل...گذاش��

� مشخصا�� از کجا واسه ی تو پ�د ا همچ��
م که پ�دا شد...کنم ...اصال گ��

ی و  یهو مکث کردو �ا ق�افه ا�� که ان�ار  � �ه چ��
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:کشف کردە در ادامه گفت

� اون صدتای ق�� مح...نه نه - اله �ه اصال ب��
پ�دا �شه

اب ق�ل�ارو د�دم هیچ کدومشون �...ق��؟...
م�لم نبود

� �ا�ا م��م هست �ه چند تا مدل �ا هم - چ��
...مشخصا�� 

م �مشو ب�ند فقط از جلوی چشما...ب�ند م�الد...
ون ...برو ب��

وا چته تو روا��  -

283



�دم مرت�که من دارم بهت م��م ق�ل�ارو د...
زن �حث فقط � قدو و ...ازشون خوشم نیومد

س�نه  طرف م�اد اینجا �اسن ندارە �ا ...ن�ست
...هاش درشت ان �ا خ��

�ا . ع کنمیهو زد ز�رە خندە و �اعث شد حرفم قط
ە شدم بزنم  دلم � خواست �اشم. اخم بهش خ��

 � ...فک اش و ب�ارم �ای��

و � از کجا واسه ی ت*حاال من دخ�� سک -
پ�دا کنم هان؟

رار گذاشت �ا �ه حرکت از جام �اشدم که �ا �ه ف
...و �ا خندە �ی تکون دادو خارج شد

ون دادم ...�شستم و نف� ب��
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...ر�ه فکر عذاب آو . دو�ارە توی فکر رفتم

...�ه فکر وحش�نا�

تو�ستم نم�دونم چرا از اون شب مهمو�� د�گه ن
ون ب�ام ە ب�� زی گذشته چند رو . از فکر اون دخ��

 زنگ بزنه بود اما هنوزم ان�ار منتظر بودم م��� 
...و �گه طرف اومدە

�شست شا�د دل�ل این که ه�چکس �ه دلم ن� 
� انتظار �� خودی بود ...هم هم��

؟ ا�ه ن�اد ��

؟ !...اصال ا�ه ب�اد ��

ا�ه ب�اد �ا�د چ��ار کنم؟

ی وارد را�طه �شدە بودم  من تا حاال �ا هیچ دخ��
...�ع�� تاحاال دلم ک� و نخواسته بود
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لحظه  اما �ع�د م�دونم این مغز که لحظه �ه
ە رو جلوی چشمام نما�ش م� دە و تص��ر دخ��

ە بتونه دلم و چشم انتظار � ذارە جلوی دخ�� 
...مقاومت کنه 

...ب�ی��  ب�خ�ال �ا�ا تو د�گه قرار ن�ست اون و 

اومد �ه  اون �ه رهگذرە �� نام و �شان بود که
برای  ت�که از هوش و حواس ات �ا خودش بردو 

!از صفحه ی زندگ�ت محو شد هم�شه

•••

"دن�ا
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خت �اشدم کش و قو� �ه �دنم دادم و از ت
 � ون. پ��دم �ای�� � که درحا. از اتاق زدم ب��

� غار � از بودو چشمام و � مال�دم و دهنم ع��
د�گری  خم�ازە � کش�دم �له هارو �� �س از 

� م�کردم 

. دمیهو ز�ر �ام خا� شدو روی هوا معلق ش
� د�گه فاتحه ی خودم و خوندە بودم که ب � زم�� ��

از �� از چشمام و �. و آسمون متوقف شدم
.کردم یهو �ا صورت شا�ان مواجه شدم

خانوم توروخدا ب�ش�� مراقب �اش�د -

ازش �شکر  ابروهام و بهم گرە زدم و �جای اینکه
:کنم گفتم
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... � ...خ�� خب �ذارم �ای��

ون کش�دم. خم شد و ��  خودم از توی �غلش ب��
خونه رفتم � �شستم . حرف �ه سمت آش��

� گذاش� ند و خدمت�ارا ص�حانه ام و روی م��
...مشغول شدم

د و  � ارد �ا�ا درحا� که �ا گوش�ش حرف م��
خونه شد �  ز�ر چش� ن�اش کردم و �� . آش��

...اهم�ت �ه خوردن ادامه دادم

ت دلم � خواس. اصال حوصله اش و نداشتم
ون که ص� خونه بزنه ب�� � حانه ام زودتر از آش��

...زهرمارم �شه اما نه

...�ا د�دنم قطع کردو رو �ه روم �شست
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م - ...صبح ات �خ�� دخ��

� کردم و �� این که ن�اش کنم �م و �اال و �ا ی��
...لقمه ی توی دهنم و � ج��دم

لیوان چای ام و برداشتم

...ز�ونت و گ��ه خوردە -

نچ...

-  �� � � ا...�س چرا حرف نم�� � آدم �ش�� ین چه ع��
وضعشه

ند� �ه جوری روی ص. ن�ا� �ه خودم انداختم
د ص�حانه ولو شدە بودم که ان�ار � خواستم �ع
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م �خوا�م ...همونجا �گ��

صورتتم که �شس��  -

شستم ...

؟ -  �س اون س�اه�ه ز�ر چشمت مال...شس��
چ�ه؟

!س�ا�؟...

� کرد � . �ش و �اال و �ای��  برداشتم و �ه قاشق تم��
��ه آینه از توش خودم و ن�اە کردم �ا این که ش

� شدە بود آدم و �شون ن� داد اما ر�م� که خا
...ز�ر چشمم �امال قا�ل رو��ت بود
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منتظر بود . دمن�اهم و از قاشق گرفتم و �ه �ا�ا دا
عذرت ازش معذرت خوا� کنم اما نچ من اهل م

خوا� های ب�خودی نبودم

؟... رە تو ارە ا...چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��
 �شستم

�
ە م...راست م�� نه که اصال مگه تقص��

این ر�مله ر�خته ز�ر چشمم

م حجم �ه خوردە �...نه تقص�� مژهای �لندته -
تر بودن این وضعت نبود

چای ام و  �� اهم�ت لیوانم و برداشتم و �ق�ه ی
خوردم

کت ��ە؟ - ی �� � م��
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!کدوم ��ە؟...

:داد زد

دن�اااا -

از جام پ��دم و بهت زدە ن�اش کردم

اموش ک�� ن�ینم فر ...ن�ینم �شت گوش بنداز�ااا -
دما �اری که بهت س��

:�ا ترس و لرز گفتم

م ...نه �ا�ا فراموش چ�ه... � امروز اصال هم...م�� ��
م م��
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 کردو ساعت توی دس�ش و ن�اە کرد
�

پو�

برو  خ�� خب زودتر ص�حانه ات و تموم کن -
آمادە شو که دیرت �شه

م...نم�خوام...وااا... اصال فردا م��

 � :ک���د روی م��

...گفتم �اشو -

...�اشه �اشه...

 � � اش و ازم گرفت و از آش�� خونه ن�اە خشمگ��
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� ک���دم و ح. خارج شد ر� لیوان و روی م��
وی قهوە �ه �الت. �مد ل�اسم و �از کردم. �اشدم

�ه �م��ند  ا�� برداشتم تا روی زانوهام � اومد 
�داد داشت که �مرو �اسنم و خوش فرم �شون م

�از  شلوار جذب مش� ام و پوش�دم موهام و 
وردە از گذاشتم �الە گرم �افت ام پوش�دم �ه خ

ون اوردم و شال ام و  دور  جلوی موهام و ب��
 ز��ا گردنم انداختم چشمام �ه اندازە ی �ا
�

�
� هم آرا�ششون نکردم ��  وع بودن واسه هم��

و کوله  چ�مه هامو پوش�دم...کردم طرا� ل�ام 
ام و برداشتم

از اتاق خارج شدم

...را� دف�� �� مقدم شدم
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 �  و مطابق آدر� روی �ارت ��ە بود ماش��
ش رس�دم  ...روندم تا �ه دم در دف��

� و ...ک���دم در ماش��

 اوووف چه دم و دست�ا� چه ب�ج �اال و 
...�لندی 

شمای �ه �ال�� من �ه �ت ب�ارم که اون چ...
...جذا�ه غرق غرورت پر از اشک �شن واسم

...از اف�ار خودم خندە ام گرفت

... ل�خندی گوشه ی ل�م اوردم و وارد شدم

قه ی از نگه�ان آدرس دف�� اش و خواستم ط�
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...ب�ست و پنج بود

مد�مه رو فشار داد. وارد اسا�سور شدم

...دینگ دینگ ط�قه ی ب�ست و پنج

ه محض این مثل گ��ندە ها اداشو در اوردم و� �
که در �از شد 

...صاف وا�سادم 

ر �ه سمت از اسا�سور خارج شدم و آروم و استوا
پ تاپ �له اش تو ل.�ان�� م��� قدم برداشتم

اش بود

سالم...

�شو �اال اورد
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ـ سالم شما؟

� مقدم �ار دارم... �ا اقای حس��

!ـ �� �ارشون دار�ن؟

حتما �ا�د واسه شما توضیح �دم که ...
!چ��ارشون دارم ؟

لب و لوچه شو واسم کج کرد

� بهشون خ�� م�دم � �ش�ن�� ...ـ �فرمای��

ودم چه م��� پرر رو�� من جای این ��ە ب
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...اخراج اش � کردم

انداختم و  روی صند� رو �ه روی �ان�� �ا�شت �ا 
د�ا بهم �شستم �ه خوردە �ا گوش�م ور رفتم بر 

Pm دادە بود

وی جوا�شو ندادم گوش�م و خاموش کردم و ت
...کوله ام گذاشتم

� تق���ا ن�م ساع�� گذشت �ه ن�ا� �ه م
���

�ع ن�اهه کردم ز�ر چش� بهم ن�اە � کرد از ن
...اش متنفر بودم 

نتظر �مونه ب�ینم خانم من تا � �ا�د اینجا م...
ام؟
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�� دو  ـ اخه اقای مقدم جلسه دارن ممکنه تا 
ساعته د�گه جلسه شون تموم �شه شما 
د شمارتون و �دین هر وقت �شون خلوت ش

م ...من خودم �اهاتون تماس م�گ��

•••

 � "حس��

ا کردم که �الخرە �عداز �� جستجو �ک نفرو پ�د
ا�ط مدل شدن و داشت � هرچند �ازم هم. �� چ��

ه زمان در �ه دلم نچس��دە بود اما از اونجا�� ک
مان ع�ا� گذر بود و وقت �م و روز �ه روز �ه ز 

دست رو  نزد�ک تر � شدم ن� تو�ستم �ش�نم و 
قب دست �ذارم که زمان �گذرە و از رق�ا ع
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...�مونم

. اسمش و توی �اغذ نوشتم. آند�ا منصوری
ه ب�ا�� که �ا�د � دادم �. پروندە اش و برداشتم

 از � . زنگ بزنه و قرار مالقات �گذارە
�

 خست�
ون دادم ...�اشدم. نفسم و �ا صدا ب��

صح�ت  صدای ب�ا�� و � ش��دم که �ا خانو�
ە رو چرخوندم. � کرد و روی پروندە ر . دستگ��

زودتر  �ان�� گذاشتم اومدم که سفارش کنم که
ه سمت قرار مالقات و �ذارە که خانو� که �

!آسا�سور � رفت توجه ام و جلب کرد

...قدو قوارش ش��ه

!...ش��ه دن�ا بود 
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...نه نه ام�ان ندارە

 بر �
�

! گشتمتازە داشتم �ه روال عادی زند�

!تازە داشتم فراموشش � کردم

گوشه ی   �م �م داشت ت�د�ل �ه �ه خاطرە � شد 
ن� خواستم ح�� احساس کنم که . ذهنم

...خودشه

ا تمام اما دل آشفته ام ساز مخالف � زد و �
این که  جون اش � خواست که ام�دوار �اشه �ه

ی که روش زوم کردم خودە دن�است ...دخ��

 ام جا �ه �� اخت�ار عینک مطالعه ام و روی بی�� 
ە جا کردم ودقت ن�اهم و ب�ش�� کردم دخ ��

منتظر آسا�سور بود 

� بودم مثل هم� شه برخالف ظاهرم که مطم��
�ان قل�م آروم بنظر � رس�د �ا هر حرکت اش �� 
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دو�ارە  �اال � رفت از �ک طرف دلم � خواست
دم که از طرف د�گه هم دعا � کر ...ب�ینم اش

....هاش��اە کردە �اشم و کس د�گه ا�� �اش

�ه ن�م رخ وا�ساد 

� شدم ...این �ار د�گه مطم��

ناخودا�اە اسمش و صدا زدم

•••

"دن�ا

:صدا�� فضارو پر کرد
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!دن�ا -

�ل از ق. �جام خش�م زد درب اسا�سور �از شد
گشتمکنج�او بر . این که اقدام �ه ورود کنم

� بود !حس��

ە لعن�� م��� که گفت حاال حاال �ار 
�
دارە و  ا

...جلسه اش تموم ن� شه

. �دجور هول شدم. داشت �ه سمتم � اومد
طمئنم فکرش و ن� کردم امروز ب�ینمش ح�� م

قات حداقل ته دلمم خدا خدا � کردم که این مال
س ک�ه امروز اتفاق نیوفته و برگردم خونه ��   اس��

ه ندار�م اما چه فا�دە شا�سم ک. ی مر�م و �ذارم

ود حسا�� معلوم ب. بزور ل�خندی روی ل�ام اوردم
!از د�دنم خوشحال شدە
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؟ - !تو اینجا چ��ار م�ک��

؟...سالم...س... !خو��

.�تا�ام و ن�اە کرد

!از این طرفا؟...مر� تو چطوری -

...راس�ش...ِام...

!ب�ا ب�ا ب��م تو �اهم حرف بزن�م -

 مجبور شدم �شت �ش. ن�اهش و ازم گرفت
...قدم بردارم
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�ن داخل من االن م�ام - �ف ب�� شما ���

اهاش �ار ن�اهش و �ه م��� اش داد مثل اینکه �
ش بودم برگشتم �ه .داشت  دم در دف��

...سم�شون

انوم راس�� من خ�� وقته منتظرم ، این خ...
گه ام گفت جلسه دار�ن و تا �� دوساعته د�

...تموم ن� شه

...�ا اخم برگشت �ه سمت م��� اش

ی  دفعه...ـ خانوم ب�ا�� من جلسه داشتم؟
روغ آخرت �اشه �ه کسا�� که م�ان اینجا د

...م�گ�ا
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...آخ�ش دلم خنک شد

ە �ا حرص بهم ن�اە � کرد منم � ه چشماش دخ��
...و ال� اشزل زدم که از رو برە و �ش و �کنه ت

...دروغ �ار زش��ه وای وای وای...

� داخل من �عد  �ه ـ خ�� خب شما �فرمای��
�
ا

 م�کنم
�

...حساب ا�شون رس�د�

وارد شدم

 
�

...لوکس و بزرگ ... �ه �ه چه اتا�

� �شت �م وارد شد �ا دس�ش �ه صن د� حس��
ش بو و اشارە کرد هوای اتاق چقد خوب بود خو 
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 ت
�
و روز گرم جوون � داد واسه خواب مخصوصا

...�ارو�� و هوای ابری

کردم تو   از اف�ار خودم خندە ام گرفت و� س�
�ا  روی صند� �شستم و �ا روی. دلم �خندم

اومدو رو �ه روم �شست. انداختم 

!ـ خب �� شد �ادی از ما کردی

شنهادت ه��� د�گه �� فکر کردم درمورد پ�...
...تصم�م گرفتم ب�ام ب�ی��م 

...ـ از نظر من که �� نق�

:مل�خند ژوکوندی روی ل�ام اوردم و گفت
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 یهو د�دی جوگ�� شدم و ...نگو توروخدا...
...ام�دوارا

:خند�دو گفت

...ـ من حق�قت و گفتم خانووم

...خب د�گه �ا�د کجارو امضا کنم...

انو� هم ـ چقد عجله داری تو دخ�� ، �ذار �ه خ
�لت،چهرە �ا�د ب�اد ب�ی�تت قدت ،وزن ات ،استا

...ات

ه چاله �گو مدل ن� خوای د�گه این هم.... وا...
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...چوله چ�ه � ذاری جلو �ای من

 � ای � خو ...ـ �الخرە روال �ار�ه ما هم��
...ن� خوای هم...�خواە

ە شد و ادامه نداد !بهم خ��

:�ه ابروم �اال پ��دو کنج�او گفتم

...ن� خوام هم ؟...

:ل�خندی گوشه ی لب اش اورد و گفت

...ن� خوای د�گه...ـ ن� خوای هم

:تر کنم ل�خند زدم و س� کردم فضارو خودمو�� 
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م��م عجی�ه ها....

:متعجب گفت

؟ !�� عجی�ه؟!...ـ ��

ای دورو بر تو همه از م... ن متنفرن ، اینکه دخ��
ه � خواد اون�م ک...هم �اهام لجهاین م��� ات 

م ازم مطمئن...ب�اد منو ب�ینه هم که خانومه
خوشش نم�اد

تو �لو خند�د 

چ�ه مگه دروغ م��م ؟...
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...ـ �� ��م اخه

در �ه صدا در اومد 

...ـ ب�ا تو 

ه �ه م��� اش بود یواش� بهش اشارە کردم ک
...گرفت  م��� ن�اە کنه اونم م��� رو ز�ر نظر 

� قهوە هار . م��� �ا دوتا قهوە وارد شد و روی م��
نم دق�قا ب�نمون گذاشت �ه ن�ا� بهم انداخت م

� خودش ن�اهش کردم ع��

س�تا ق�افه ی �س�ار معمو� داشت و قدشم �
ه شدم کوتاە بود و� از ن�ع ن�اهه اش متوج
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...اعتماد �ه نفسش ب�ش�� از این حرفاست

فتاد �ه لحظه �ادە دروغش افتادم و �ادم ا
��ە رو  � خواسته �ه جوری دست �ه �م که که

:�� گفتمن�ینم �� اخت�ار اخمام درهم شد و عص

چ�ه ن�اە م�ک�� ؟...

ه��� همینطوری_ 

خ��ه � تو�� بری...

:�ا اخم گفت

اقای ...م؟شما دار�ن دستور م�دین برم �ا �مون_ 
 مقدم خودشون اینجان من از ا�شون فقط
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م نه شمااا؟ دستور � گ��

� ع � �مب اومدم که جوا�ش و �دم که یهو حس�� ��
:ترک�د

ون تا اعص - ا�م و از این خانوم ب�ا�� �مشو برو ب��
ب�ش�� خورد �شدە و �ار دس�ت ندادم

د� عقب ب�ا�� از ترس دست و �اش � لرز�دن ق
:گذاشت و بزور لب زد

...چشم...چ_ 

� دهنم �از موندە بود و تو شوک ب ودم که همچ��
!نفهم�دم ب�ا�� � رفت

313



� خم شدو قهوە اش و برداشت � . حس�� هم��
ون ب�ام و قه وە ام و �اعث شد منم از فکر ب��

بردارم

� ل�ام گذاشتم که صد اش �لند ل�ه ی فنجون و���
:شد

...ـ نخور نخور

:شوکه ن�اهم و از فنجون گرفتم و گفتم

!�� ؟...

...ـ �دە اون قهوە رو 

�ا ترد�د قهوە ام و �ه سم�ش گرفتم
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...ب�ا...

 فنجون خودش و جلوم گذاشت و ! ازم گرف�ش
:گفت

...ـ تو مال منو �خور 

!چرا؟...وا...

ندارن  ـ واسه این که اینا عقل درست و حسا�� 
 � ی ب��زن توش �ه کش�� � که ، ممکنه چ��

...�دن ات

!...اوە داشت پ�ش مرگ ام � شد 
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شت نه خدا�� مثل این که �ه اتفاقا�� دا
...� افتادا

:�ا نازو نگرا�� گفتم

اون . ریخب ا�ه ر�خته �اشن، تو داری � خو ...
دە � تو �ال�� که �ا�د � من ب�اد خدا�� نکر 

رات من که دلم ن� خواد �خاطر من ب...م�اد
 بیوفته

�
اتفا�

فکر  درحا� که بهم زل زدە بود خودش و از 
ون کش�د �لو�� صاف کرد و گفت :ب��

...ـ من ه�چ�م ن� شه نگران ن�اش

وع کرد �ه خوردن قهوە اش ��...

که یهو   �ه خوردە از قهوە اش خوردە بود  هنوز
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وع �ه �فه کردن کرد ��...

ە شدم . فنجون تو دستم خشک شد بهش خ��
دت منتظر بودم �فه اش قطع شه که یهو ش

!صور�ش قرمز شد. گرفت

!قل�م داشت وا�م�ستاد

ە من �د�خت شم د ستم �ه خدا�ا نکنه این �م��
!اون مدارک نرسه ام���ا هم ک�سل

ش �ه لیوان آ � ب واسش ��ــــع پ��دم و از روی م��
بردم هنوز داشت �فه � کرد 

...وای خدا�ا چت شد یهوو ...

ای �لند داشتم از ترس زهله ترک � شدم �ا صد
فتم و �ه ب�ا�� و صدا زدم وارد شد �ه سمت اش ر 
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...چک آب  دار خوابوندم ز�ر گوشش 

زنگ بزن ...احمق چه غل� کردی هان؟...
...آمبوال�س ��ــــع

 � � من و حس��  ردو اونم ترس�دە بود ن�اهش ب��
:داد زدم. �دل م�شد

؟؟؟... ...کجا داری ن�اە م�کنی��

��ــــع از اتاق خارج شد 

 � ...برگشتم �ه سمت حس��

� ...اقای مقدم...الووو... ؟...حس�� خو��
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دقه چشمام از ح. �ش و روی شونه ام گذاشتم
ون زد ا�د �غلش نکنه �...چ��ار �ا�د � کردم؟. ب��

...ین �ارانه �ا�ا هنوز زودە واسه ا!...� کردم؟

آروم دستم و روی ته ر�شش کش�دم

�د که طو� نکش. چند �اری آب �ه خوردش دادم
ه دل نفس راح�� کش�دم و از ت. حالش به�� شد

....خداروشکر کردم

رگ نجات آروم و ب��دە ب��دە مثل ک� که از م
:پ�دا کردە �اشه گفت

...کنه  �ه ب�ا�� �گو امبوال�س و ک�سل...ـ �ه

:�اصدای �لند داد زدم
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ب�اتی�� ...

...ـ خدا ��م چ��ارت دخ�� کر شدم

:خند�دم و گفتم

وت داشته �اشه... ...دخ�� �اس جنم و ج��

� �ه موش ��ــــع پ��د تو اتاق �� . ب�ا�� ع��
بهش  ترس�دە بود منم ابهت ام و حفظ کردم و 

...ح�� �ک ذرە هم ل�خند نزدم

...ک�سل کن امبوال�س رو...
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ـ چشم خانم

!...اوە چقد حرف گوش کن شد یهو 

کرد �ه چک هرچند ا�ه منم �ه نفر جرات پ�دا � 
ه ز�ر �خوابونه تو گوشم حرف گوش کن و � �

� �اری و   � شدم ح�ف که ک� جرات همچ��
...ندارە

� انقد �فه کردە ب. رفت و درو �ست ود و حس��
نه ام �� حال بود که هنوز �ش و از روی شو 

دار �ا�ا بر . ای بر ش�طون لعنت! �لند نکردە بود
�ه  �ت رو من اعصاب درست و حسا�� ندارم

و این  تو گوشت �ار �ه حراست چک � خوابونم
...حرفا � کشه هااا

� ل�ام در رفت که تند  جلوی  خندە ا�� از ب��
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� �ه خوردە نازش کردم و. شدت اش و گرفتم
نمد�گه نتو�ستم سنگی�� وزن اش و تحمل ک

...چقد تو نازک نارن�� �اشو د�گه...

ان اب و �شو از روی شونه برداشت دو�ارە لیو 
...برداشت و � کش�د

 شدم داشتم خفه �...ـ تا دم مرگ رفتم �خدا

وی موقع�ت خو�� بود واسه جا دادن خودم ت
...دلش

من تا تو اون حالت د�دمت قل�م ...
ن� دو�سم �ا�د چ��ار کنم...وا�ساد
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:�ا خندە گفت

دی تو گوش ـ ارە از موقع�ت استفادە کردی �� ز 
ب�ا�� ارە

...�خاطر خودم نزدم ...

!ـ �خاطر � زدی ؟

�ا �ه حال�� تو چشماش زل زدم

...�خاطر تو... 

� حال �� �ه خداوک�� این حرف و �ا �ه همچ��
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دم آب � شد چه برسه �ه دل ا � ین سن�م م��
...��ە

مام بر حر�ات اش و ز�ر نظر گرفتم چشم از چش
...ن� داشت 

چند ثان�ه ا�� تو همون حالت موندم

�م �م داشتم غرق چشماش � شدم ��ــــع 
ە رو برداشتم ن�اهم و از ن�اە اش گرفتم لیوان قهو 

�ه خوردە ازش و خوردم

ه خدا اخر و عاق�ت من و �خ�� کنه م�� ک
چطوری  ن� تونم �ه خوردە تو چشماش زل بزنم

...!� خوام �اهاش وارد را�طه شم

ە اینم که �د شدە...
�
...ا
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...استـ خب ع��زم ب�ا�� و صدا بزن ب�ارە و 

متعجب ن�اهم روش قفل شد 

یخ اش  خداروشکر مثل این که...ع��زممم ...واو 
!داشت اب � شد

انداخت و  �ه �ش�� صند� تک�ه داد و �ا روی �ا 
:انگشتاش و �ه هم گرە زد

ی ب...ـ �گو د�گه  � �ارە�گو واسه منم �ه چ��

�� � خوری ؟...�� ...

...ـ هر�� تو �خوری
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م دو�ارە �ا صدای �لند ب�ا�� و صدا زد

ب�ات�ی�� ...

ا بود بزور برگشتم و ن�اش کردم از ق�افه اش پ�د
...جلوی خندە هاشو گرفته بود

ب�ا�� ��ــــع وارد شد 

...ـ �له خانم

...�ا دست �ه فنجونا اشارە کردم

�لت واسمون ب�ا اینارو بردار ب�� دوتا هات شا ...
ب�ار 
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ـ چشم

ساب از لرز دستاش معلوم بود حسا�� ازم ح
ون رفت تا �اش و ب. � برد ون از اتاق ب�� ��

وع کرد �ه خند�دن  �� � ...گذاشت حس��

�ر و حرف ـ �خدا تو عمرم ب�ا�� و انقد � �ه ز 
گوش کن ند�دە بودم

ە �... ا�د مثل واسه این که فک � ک�� چون دخ��
...�ه �چه ی دوساله �اهاش رفتار ک�� 

ت �اهاشون ـ از این �ه �عد س� � کنم مثل خود
...برخورد کنم البته �ع�د م�دونم بتونم
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...این چه حرف�ه معلومه که نمیتو�� ...

ە شدو تو ف !ر رفت�ا ل�خند کنج ل�ش بهم خ��

•••

 � "حس��

ح�� دن�ا دخ�� جال�� بود �اهاش احساس را
ای د�گه اخالق و  رفتارش  � کردم بر عکس دخ��

 بود بر خالف چهرە ی ز��اش سادە و خودمو�� 

!نمد�گه در برابرش ن� تو�ستم مقاومت ک

!ن� تو�ستم مغرور �اشم
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م دارم وق�� �اهاش حرف � زدم احساس � کرد
 کنم�ا �� از اعضای خانوادە ام صح�ت �

...�گه اینه �ک �ارمند �ا �ک هم�ار �ا هر کس د

کت استخدام شه و وا سه ی دوست داشتم تو ��
...�ک سالم شدە اینجا �مونه

هرە چون هم استا�ل اش و دوست داشتم هم چ
...اش �ه دل � �شست

ای ز�ادی �خاطر موقع�ت وجا��اهم �ه  دخ��
و  سمتم � اومدند و قصد نزد�ک شدن بهم

داش�ند

صدشون کسا�� که ن�اهشون پر از هوس بود و ق
...ت�ف قل�م

ت �ا حداقل اما دن�ا �ه جورا�� �ا اونا فرق داش
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...احساس من این و بهم � گفت

� ن�اهش و رو در و دیوار اتاق � چرخو  ند یهو ب��
ب تماشای اتاق ن�اهش روم قفل شدو متعج

:گفت

 افتادە؟ -
�

نکنه ! �ک�� چرا اینطوری ن�ام م...اتفا�
!�ش�مون شدی و ن� خوای مدلم ک�� 

راس�ش ارە �ش�مون شدم...راس�ش...

!ترس و نا ام�دی و توی چشماش د�دم

؟ -
�

!جدی که ن� �

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��
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�امال جدی گفتم...

ە شدو آروم آروم ابروها ش بهم اولش بهم خ��
حر�  گرە خورد تند از جاش �اشدو ک�ف اش و 

...برداشت

مق فکر اح...� دو�ستم �ە �ار�ه...� دو�ستم -
کت کوفت�ه   کردی من محتاج اینم که ب�ام تو ��

تو واسه تو �ار کنم هان؟

نعل��  درحا� که از ش��دن حرفاش چشمام قدە
:شدە بود �اشدم و گفتم

؟...
�

اصال !...معلوم هست �� داری م��
متوجه ای؟
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�س�� این تو�� که متوجه ن...متوجه ام...ارە -
�� و � و �ە �ا � ؟داری �ا � حرف م�� ر گذاش��

:عص�� صدام �اال رفت

...م�گو ب�ین...کیو �ە �ار گذاشتم هان؟...

 � ام قفل سکوت همه جارو پر کردو ن�اە خشمگ��
�ت اش چشمای ن�مه �ازش شد که �م �م اعص�ان

...پ��دو ل�خندی روی ل�اش اورد

:د گفت�ا لح�� که آرامش و بهم تزر�ق � کر 

ن� خواستم اعص�ا�� ...من...ب�خش�د -
یهو�� شد...شم
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:�� اخت�ار �م و ز�ر انداختم و گفتم

ە تو نبود...مهم ن�ست... �ە  من ن�ا�د ...تقص��
عص�ا�� فکر ن� کردم ا...شو�� و �از � کردم

 ���

:متعجب گفت

 حرفات شو�� ...�ع��  -
�

بودو  �ع�� � خوای ��
!ن� خوای منو �فرس�� برم؟

�م و �اال بردم و ن�اهش کردم

...کجا به�� از شما پ�دا کنم خانوم...
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 زدو �ا عشوە �شست و �ا 
�

روی �ا  ل�خند پررن�
انداخت

دیر ...�ادبه�� از من اصال گ�� نم...ارە واقعا -
�جن�� من �ش�مون � شمااا

...خند�دم و �شستم

�ار�ه �ا �ه این ق�افه ن� خورە از هم...نخ�� ...
برند من �دش ب�اد �ا �ش�مون �شه

...اعتماد بنفس ات �االستااا -

اسه ی انقدر و ...اعتماد بنفس ام �اال ن�ست...
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که   اسم و شهرتم زحمت کش�دم و تالش کردم
�ن ها ن�ست �ل�ه � ا منه و اونا حق انتخاب �ا به��

� تا �ل�م فر��  � که �ه صف وا�م�س��  �شه و هس��
...انتخاب شن

ل�خند رضا�ت �خ�� روی ل�اش �شست و 
:گفت

خوشمان آمد ��ک...اوە اوە اف��ن -

 ��ک؟...��ک؟...
�

!�ه من م��

:ل�اش و آو�زون کردو گفت

اهوم -
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ط و   دلم � خواست اعص�ا�� �شم براش ��
وط �ذارم که حق ندارە �اشو از �ل� م اش درازتر ��

...کنه و �ا�د حدو مرز خودش و �دونه

و تو دل  اما چه کنم که �ا د�دن ق�افه ی ملوس
 بروش ز�ونم بند اومدە بود و فقط دلم
ە �شم !� خواست ساعت ها بهش خ��

•••

"دن�ا

ات �عد از چند دق�قه ب�ا�� فنجون های ه
� گذاشت ماهم م شغول چا�لت و اوردو روی م��
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خوردن شد�م که صدای تلفن فضا رو در 
� �اشدو �ه سمت اش رفت. برگرفت ر ز�. حس��

چش� ن�اهش کردم

ـ �اشه مش�� ن�ست فردا می�ینمتون

تلفن گذاشت و اومد کنارم �شست

ـ خب دن�ا خانووم

جانم؟...

ی واسش پ�ش ـ این خانومه که قرار ب�ی�تت �ه �ار 
اومدە امروزو ن� آد 
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؟...
�

!وای جدی م��

...ـ اهوم

...�س من برم د�گه...

� گذاشتم کوله ام و ب رداشتم و فنجون و روی م��
 �ه �اشدم دستم و �ه معنای �شکرو قدردا�� 

سمت اش گرفتم

ت اش دو�ارە قدو قوارش و جذاب�. اونم �اشد
ش �اشنه لعن�� اخه چرا من امروز کف. محوم کرد

ه دفعه ی �ادم �مون. �لند نپوش�دم این چ�ه اخه
...�عد حتما این �ارو �کنم

ست دستم و جلو بردم و بهش د. بهم دست داد
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�� �دم و این �ار اصال دلم ن� خواست سو. دادم
...خول و چل �ازی در ب�ارم

...خوشحال شدم...

...ـ منم همینطور

د � ...خندە تو چشماش م�ج م��

!چ�ه چرا م�خندی؟...

...ـ ه��� 

هنوز دستم و ول نکردە بود

�ش�� دستم و �ه سمت خودم کش�دم و� اون ب
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ن دخ�� نکنه فهم�دە بود م! فشار � داد نکنه
. ترس عجی�� �ه دلم افتاد! کوروش ام؟

هش زل زدە همونطوری �ا ق�افه ا�� �کرو نگران ب
:بودم که یهو گفت

�� کن کت ـ منم �ارم د�گه تموم شدە �ه لحظه ص
...ام و بردارم �اهم ب��م

مهوووف �ا ش��دن حرفش نفس راح�� کش�د

:بزور لب زدم

�اشه...

وف کت اش و برداشت و �ا �ه حرکت پوش�د ا
...چقد خوش ت�پ بود دق�قا مثل �ه مانکن
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� بردم  از این که کنارش قدم بر� داشتم لذت

�اە تو راە خ�� ها بهمون عج�ب و غ��ب ن
!� کردن

کت خارج شد�م ...از ��

کت بود � دم در �� � حس�� �ه سمت . ماش��
� اش حرکت کرد�م چ��ار  ن� دو�سم �ا�د . ماش��
خونه منو  �ا�د تا دم در کنم ا�ه �اهاش � رفتم

!...� رسوند

�ه  �عدشم � فهم�د بهش دروغ گفتم که از 
ام نقش خانوادە ی معمو� ام و همه ی نقشه ه

..بر آب � شد

ودم و بهش خ�� �م �ا�د تا جا�� که � تو�ستم خ
!ود نزد�ک � کردم ، ن� رفتم هم ضایع ب
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ون اومدم �ا صداش از فکروخ�ال ب��

!جانم؟...

� د�گه ...ـ کجا�� تو دخ�� ؟ �ش��

� و برام �از کردە بود تو عم ل انجام شدە در ماش��
اومد  درو �ست و خودشم! قرار گرفتم و �شستم

س ز�اد دستم و   �شت فرمون �شست از اس��
�د جور تو  مشت کردم و آروم �ه ل�ام � ک��وندم

...فکر بودم �ا�د چ��ار � کردم خدا�ا

...حرکت کرد�م

...مخداروشکر کرد گوش�م زنگ خورد تو دلم

...گوش�م و از تو کوله ام در اوردم
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ستم ک�ه �ا اینکه نم�دو�! شمارە ی ناشناس بود
ز�ر لب پچ زدم

ت �دە... خداخ��

:وصل کردم و درە گوشم گذاشتم

الوو...

ـ سالم عشقم چطوری؟

!...برد�ا بود 

ه جواب �ا �ه شمارە ی ناشناس زنگ زدە بود ک
هاش لعن�� اصال دلم ن� خواست �ا! اش �دم

 اما خب ن� تو�ستم هم قطع...صح�ت کنم
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!کنم

...سالم ع��زم مر� تو چطوری؟...

...از صداش معلوم بود حسا�� شوکه شدە

!... م�دم جواب نم�دی pmـ ق��ونت برم چرا 
!...� خوام ب�ینمت

...� تونماووم من �ه �اری واسم پ�ش اومدە ن...

!...ـ چه �اری ؟

...عص�� بودم

...از برخورد معمو� اش
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د که ان�ا � ر هفته ی از این که �ه جوری حرف م��
...بود پ�ش عمه ی نداشته ی من ز�رش خواب�دە

ظخداف...ق��ونت ...خ�� خب �اری نداری ...

گو�� و قطع کردم

...دو�ارە زنگ زد ��ــــع سا�لنت کردم

� انداختم مشغول ران  �ه ن�ا� �ه حس��
�

ندە �
�ن ن�اە کنج�اوی � ا اش بود �دون کوچک��

...سوا�

ـ خب از کدوم طرف برم؟

س گرفتم �ه ِمن و ِمن افتا دمدو�ارە اس��
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اوووم همینجا پ�ادە م�شم...

!وسط خ�ابون؟!...ـ اینجا ؟

نجام �دمارە �ه �ی خ��د دارم �ا�د حتما ا...

ار ن� کنم ـ �اشه حاال که � خوای پ�ادە �� ا� 

...مر� از لطفت...

...ـ خواهش � کنم این چه حرف�ه

خدافظ...
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ـ �سالمت مواظب خودت �اش

 پ�ادە شدم و واسش دست تکون دادم بهم
ونه تا�� گرفتم �ه خ. ل�خند زدو حرکت کرد

...برگشتم

روی تختم  .�التوم و دروردم و �ه گوشه پرت کرد
...دراز کش�دم 

م دو�ارە آخ ، �ادم رفت شمارە ی ��ە رو �گ�� 
کت �ا�د �ه م���  � �ه ��  احمق فردا واسه رف��

دم � م در �ارت اش و از توی ک�ف...اش زنگ م��
اوردم

!...شمارە ی همراهش رو �ار�ش نبود 

...�ارت اش و �ه گوشه پرت کردم
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•••

 � "حس��

...گرفتم  �عت ام و �م کردم و شمارە ی م�الد و 

� و متوقف ک ردم و چرخ�دم تو خ�ابون و ماش��
ر�موت و برداشتم

الوو -

الوو م�الد خ�� خوش...

:بهت زدە گفت
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 افتادە؟!...خوش خ�� �ا��  -
�

!!اتفا�

�دا کردم�الخرە مدل مورد عالقه ام و پ...ارە...

؟ -
�

� ل�س�� ک...� کجا؟!...جدی م�� ه از ب��
!بهت دادم ارە؟

عدا حاال �...اون ل�ست و که ر�ختم دور...نه...
ت خ�� فقط زنگ زدم به...�اهاش آشنات � کنم

...�دم که د�گه �� مدل ن�ا�� 

�اد که ب�ام حاال � م...�ا�ا دمت گرم کش�� مارو -
. ..ب�ینمش

د�د�ش...
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؟ - ��!

م��م د�د�ش ...

کته...آشناست؟ - !از �چه های ��

کت بود ...نه �ا�ا... که من   ا�ه مثل اون توی ��
دم و  � اسه انتخاب هر ساله تورو �ه درو دیوار نم��

مدل

:زد ز�رە خندە

ه قرار �اش �...و� حسا�� کنج�اوما...ارە واال -
� گذاش�� ب�ینمش
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کت ب�ا ب�ی�ش... فردا م�اد ��

اووف مشتاق د�دار -

خ�� خب �اری نداری؟...

نه �ایز -

:و ز�ر لب گفتم قطع کردم 

ە... ...مردشور خداحاف�� کردنت و ب��

� و �ارک کردم ...وارد محوطه شدم و ماش��
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•••

"دن�ا

 شد�د چشمام و �از ک
�

ردم �ا احساس گرسن�
اوووف چقدر خواب�دە . ساعت نه شب بود

...بودم

دلم � خواست �ه خوردە د�گه �خوا�م

قار و قور  از اونجا�� که �م موندە بود ش�مم �ه
بیوفته

!...�اشدم 

 � خونه آ�� �ه دست و صورت ام زدم و �ه آش��
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رفتم

...�ا�ا �شسته بودو مشغول شام خوردن

...رفتم و رو�روش �شستم

ـ سالمت کو؟

:�� حوصله ز�ر لب گفتم

سالم...

ا؟...ـ وعل��م  خو�� چخ��

...مر� ه��� ...

353



کت مقدم ؟گفته بودن رف�� �� ...ـ ه���

ا چه زود �خش م�شه... ...عه خ��

و رو هوا ـ ارە د�گه من کوروش رادم دخ�� �شه ر 
نم � م��

...نکنه واسم ب�ا گذاش�� ؟...

ارم  � خب حاال ...ـ ا�ر الزم �دونم ، ب�اهم م��
...تع��ف کن ب�ینم

چیو؟...

ـ چ��ار کردی ؟�� شد؟
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کت ... ...رفتم ��

ـ اونو که م�دونم �عدش؟

ن که ه��� د�گه �ا ��ە حرف زدم مثل ای...
� خواد مدلم کنه

چقد �اهوشه این ��ە...ـ جدا؟

!ـ چطور ؟

فهمم ا�ه وارد ـ �ه عمر ور دلم بودی تازە دارم � 
...صنعت مد � شدی چقد موفق بودی
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� ظرفای شامم جل وم خدمت�ار مشغول گذاش��
بود

و مش�ل ت...مش�له تو م�دو�� چ�ه کوروش؟...
... بی�� اینه که فقط واسه کثافت �ار�ات منو �

� خدمت�ار �ا اع  نزد �عد از رف��
�

ص�انی�� که حر�
� س� � کرد صداش و خفه کنه که توجه ک

وع کرد �ه حرف زدن :جلب �شه ��

منو �ه  ـ صد �ار بهت گفتم جلوی نوکر ،�لفتا 
...اسم صدا نزن

وع کرد م �ه �دون اهم�ت دادن �ه حرف اش ��
...خوردن شامم
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هوا ابری بود

!...�اورم ن� شد 

� د�گه رو تو  این خونه  واقعا من داشتم �ه �ائ��
!تج��ه � کردم؟

� تنهای�م �اشه، �  ام�دوارم اخ��ن �ائ�� ام�دوارم �ائ��
...�عدی کنار مامان �اشم

احزان برام  و از همه مهم�� ام�دوارم این �ل�ه ی
نجام انقدر �لستون �شه که حداقل تا زما�� که ای

ه �اشم دلم آشوب ن�اشه �ه خوردە آرامش داشت

ه �افت �اشدم �ه دس�� �ه �و وضع ام کش�دم �
ام � اومد �لند راە راە داشتم که تا ز�ر زانوه

موهام و و�و کردم. �قه اش اس� بود

ونم و کفشای �اشنه �لند  �الە ل�ه دار دخ��
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اە کردم مش� ام و پوش�دم تو آینه خودم و ن�
� راست � گفت استا�لم واس ه مدل واقعا حس��

...شدن �� نقص بود 

م � شد �اف�� که پوش�دە بودم �امال جذب �دن
 داد خوش فرم �شون � �مر �ار�ک و �اسن ام

...�دون ذرە ا�� چر�� اضافه

ونم �دون پوش�دن ل�اس ز  �ر هم س�نه های دخ��
فقط واسه  �التوی ناز�م و . ز��ا بنظر � اومدند

ش�دم ��مقدم پو این که حرف در ن�ارن واسه
و ک�ف مش� دو�� م. و� د�مه هاشو ن�ستم

ون ا روی شونم انداختم و از اتاقم ومدمب��

. ودآن�تارو د�دم ز�ر چشم اش کبود شدە ب
دە اما کنج�او بودم ب�ینم چه �ال�� �ش اوم
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م کردند وق�� �ادە �اری که اون و برد�ا �اها
بهش  � افتادم هیچ ح� غ�� حس تنفر �س�ت

شدم �� اهم�ت از کنارش رد . بهم دست نم�دە

...ـ خانوم

مونم و کنج�اوی ا. صداش �ا هم�شه فرق � کرد
شم د�گه نتو�ستم �� اهم�ت �ا. ب��دە بود

:برگشتم �ه سم�ش و اعص�ا�� گفتم

!چ�ه؟...

وع کرد �ه گ��ه کردن ��...!

م و انقدر دلم � خواست گرد�ش و �ا دستام �گ�� 
� م . حو �شهفشار �دم که خفه شه و از روی زم��

س�د � که ا�ه � ر . آخ آخ �اش زورم � رس�د
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� �الرو � اوردم ...برد�ا هم هم��

ی تو اون ماجر  ا نداشت ، ـ اقا برد�ا هیچ تقص��
که   همه اش تقص�� من بود خودم �اری کردم

� کردم  �اهام ارت�اط برقرار کنه من هر �اری
...واسه �دست اورد�ش

...ب�ند دهنتو عو�� ...

...ـ تورو خدا ب�خشش 

ای شو  حالم ازش بهم � خورد �لوز ن�� �مه
! ...ش �اال زد جای �مر بند روی �مر و ش�م ا

ه تمام حس تنفرم و فرو کش کردو جاش و �
 اما دلسوزی واسه احم�� مثل! ترحم داد

...اخر� حماقت بود آن�تا
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د اونم �ا وجود این که برد�ا کتک اش زدە بو 
...�از هم از عشق � گفت! �خاطر من 

ا داری ب�چارە احسا� که تو �س�ت �ه برد�... 
 حالیته؟؟؟

�
دیونگ�ه دیوون�

ـ چ��ار کنم دست خودم ن�ست نمیتونم 
ا چند �اری س� کردم ام...فراموشش کنم 

...�شد

� دند ونای چفت �ا دستم چونه شو گرفتم و از ب��
:شدم غ��دم

��  ب�ینم تو از حرفا�� که داری �ه من... � م��
؟ ە ی �� چشم و ر ...خجالت ن� ک�� ...ودخ��
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:هق زدو گفت

 در مورد ا
�

حساسم ـ انقد خجالت کش�دم و حر�
بهتون نزدم که �ار �ه اینجا کش�د

د، ا. صدای گ��ه هاش اوج گرفت � لتماس زجه م��
. � کرد

ن�تا �ه �ه ن� تو�ستم �اور کنم احساس � کردم ا
اسم ب�ماری العالج دچار شدە درک حرفاش و 

ش دلم � خواست مح�م �غل. خ�� سخت بود
م و ��م دل های همه ی ما پر از د ردها�� که �گ��

!...از گفت�شون و ترس و واهمه دار�م

:آروم لب زدم

...احمق ...
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کردە بود   دستم و گرفت و درحا� که انقدر گ��ه
:نفسش �اال ن� اومد گفت

بهت التماس � کنم ...خواهش م�کنممم -
 نذار �خاطر این که خودم و در ...ب�خشش

رفته ت�ب�ه اخت�ارش گذاشتم و دخ�� بودنم و ازم گ
...�خدا حق من این ن�ست...شم

ە �ه �ل� های قرمزو آغشته �ه اشک اش خ ��
...شدم

محال  وق�� ک� از چشمم � افتاد برگشت اش
ین �ع�� بود برد�ا هم از چشمم افتادە بود و ا

.�ازگش�� در �ار ن�ست

ل�م و صدای افتاد�ش اونقدر مه�ب بود که ق
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ل�ام و ترک برداشت، گوشام ک�پ ک�پ شدند و �
دم ...روی هم ف��

وغ که ن�ینمش، که �شنونم صداش رو که در 
ارە و های عاشقانه اش دل سن�م و �ه رحم ن�

شکنم �ه خاطر اون ، �ه خاطر این که دلش �
...خودم و قل�م و ز�ر �ام له نکنم

ە گ :فتم�ه اج�ار و �ه خاطر نجات جون دخ��

ن و� این و �دون ای...بهش �گو �خش�دم...
ە کنه و � تو�ست تو چشمام ن�ا...رسم اش نبود

رورم و �ه �گه من و ن� خواد نه �ا خ�انت اش غ
� فهم�دن ا...آت�ش �کشه ین که �اش � دو�ست��

...ورە�ه عمر اس�اب �ازی بودی چقدر عذاب آ

و فکر �ه آروم و ت. چونه اش و رها کردم و �اشدم
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:سمت در خرو�� قدم برداشتم

ـ دن�ا

د � � �ار بود که �ه اسم صدام م��  !اول��

ردم و �جام م�خکوب شدم و� س� نکردم برگ
!...ن�اهش کنم

� شد منتظرم حرف اش و بزنه �ا  وق�� مطم��
:صدا�� �غض آلود ادامه داد

م�دو��  ...ـ تو چند سا� از مامانت دور بودی
لهاست من سا...دوری از �در و مادر چقد سخته

گ�� من تورو خدا برد�ارو ازم ن...که ندارمشون
 د�گه تحمل از دست دادن کس د�گه ای و 

و توی من عشق ر ...تو عاشق اون ن�س�� ...ندارم 
ان�ه ای �خدا ا�ه ث...�خدا...چشمای تو ن� ب�نم
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ای  حس � کردم که توهم دوس�ش داری لحظه
تو اون ...اقدام ن� کردم واسه نزد�ک شدن بهش

�گو که  �گو که دوسش نداری...و ن� خوای دن�ا
ه این همه مدت �� این که عاشقش �ا�� �
...اج�ارو از � ترحم �ه عشقش تن دادی

رد�ا من احسا� �س�ت �ه ب. �ه فکر فرو رفتم
. ردە بودنداشتم و آن�تا از احساس� نداشتم بو ب

� تمام آدم ها�� که فکر � کردند م ن عاشقانه ب��
توی چشمام  اون رو � خوام، آن�تا حرف دلم و از 

ال های �اری که برد�ا �ا این که س. خوندە بود
بود  سال روی چشمام زوم کردە بود نتو�سته

!انجام �دە

وس�له  و این فرصت خو�� بود واسه این که �ه
ه دست شا�د اینطوری د�گ. ی آن�تا عاشقش کنم

ر �ار از � من بر� داشت و مجبور نبودم ه
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م توی دروغ ها�� که �هم � کنه رو گوش �د
 خوام اشچشماش ن�اە کنم و ف��اد بزنم که ن�

!گوشای اونم که �ده�ار این حرفا نبود

ون دادم و  �ه سم�ش نفسم و �ا صدا ب��
:برگشتم

 ا�ه بهت فرصت م�دم که برد�ارو عاشق ک�� ...
ا�ه  تو�س�� که برو دن�ال خوش�خت�ت ، اما 

...نتو��

ما�ان این �ار اش�اش تص��ر غم و غصه برام ن
.!..�ل�ه اشک از � ذوق بود ! ن� کرد 

� اش اش�اش و �ا� کرد ...�ا آست��
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؟ ـ ا�ه نتو�سم ��

ام و روی ن�اە قفل شدم روش و ازش گرفتم و �ل�
دم :هم ف��

...ک��   �ا�د واسه ی هم�شه از زندگ�م محوش...

گشتم و د�گه ص�� نکردم که حرفاش و �شنوم بر 
...�ه راهم ادامه دادم

کت مقدم بود � ام هنوز جلوی �� ماش��

نه �ه �ه �� از محافظای �درم گفتم زنگ بز 
� های خودمو  ن تا�� ن� تو�سم �ا ماش��

منتظر  دە دق�قه ا�� تو محوطه قدم زدم و .برم
...شدم �عد هم سوار شدم و را� شدم
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ون اومدم  از آسا�سور ب��

شت دا. ب�ا�� غرق صح�ت کردن �ا تلفن بود
حالم  هوووف. آمار مهمو�� د�شب اش و � داد

رفتم و . راجبهم � خورد از آدم های پر چونه و و 
تلفن و  رو �ه روش ا�ستادم �ا د�دنم هول شدو 

قطع کرد

و�ارە بهت زدە ب�ش�� از اینکه فک ن� کرد د
:ب�ی�تم گفت

خته روز �ه ـ سالم هزار ماشا� خانم بزنم �ه ت
� ها ...روز ز��اتر م�ش��

�ن اهمی�� واسم نداشت چ ون حرفاش کوچک��
� بودم تو دله اش بر عکس حرفاش و   مطم��

نه � ...م��
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� ...سالم مر�... ...آقای مقدم هس��

�ف دارن �ه لحظه...ـ �له ...�له ���

...تلفن و برداشت 

•••

 � "حس��

هر  مشغول گپ و گفت �ا رضا و م�الد بودم
کت و رو �ش ون وقت جمعشون جمع � شد ��
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سال پ�ش  � ذاشت از خاطرات دیروز �گ�� تا دە
... خند�دندو واسه هم د�گه �ازگو � کردند و �

 بود و هر �ح�� رو ک
�

وع رضا آدم پر حر� ه و ��
و  ن بزنه ادامه � کرد تا جا�� که از �م آت�ش ب��

...اش � داد

ل زدم اون دستم و ز�ر چونه ام بردم و �ه رضا ز 
شه برە لحظه آرزو کردم �� بهش زنگ بزنه �ا

 اش
�

ون  �ا صدای تلفن از فکر . دن�ال زند� ب��
...اومدم

...ـ �گو ب�ا�� 

...ــ آقای مقدم دن�ا خانوم اومدن
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م پ��دم نا خدا�اە از جا) دن�ا(�ا ش��دن اسم 
ب کردم �ه دس�� توی موهام بردم و ل�اسام و مرت

ە ب! سمت در رفتم ردم دستم و �ه سمت دستگ��
!اما ��ــــع از �از کرد�ش من�ف شدم

س��اچه واسه این که ب�ا�� و دن�ا فک نکنند د
نار شدم و هولم ، برگشتم و پوشه ا�� که ک

شتم عینک گذاشته بودم که �ه ب�ا�� �دم و بردا
مطالعه ام و �ه چشمم زدم

جه ام و یهو سکو�� که اتاق و پر کردە بود تو 
...مجلب کرد ن�ا� �ه م�الدو رضا انداخت

!�ا چشمای درشت شدە بهم زل زدە بودند

دنم �شن ن� خواستم ب�ا�� و دن�ا متوجه هول ش
ە اما فکر کنم رضا م�الد �امال از حال ت های غ��

�م شدە � ...عادی ام بو بردە بودند �ه چ��
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�اچه �� این که بهشون توضیح �دم دل�ل دس�
:شدنم رو گفتم

 افتادە؟...
�

!اتفا�

:هردوتا تو همون منجمد شدە گفتند 

!ــ نههه

...درو �از کردم. ن�اهم و ازشون گرفتم

•••
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"دن�ا

دم امروز ـ �ه �ه سالم دن�ا خانوم فکر ن� کر 
...ب�ای

� �ه سمت اش برگشت م�ا ش��دن صدای حس��

 س� کردم جلوی م��� �اهاش رس� صح�ت
و�� کنم هر چند اون خ�� عام�انه و خودم

...صح�ت � کرد

... � ...سالم آقای مقدم خوب هست��

...مـ ارە عا� �فرما داخل منم االن م�ا
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رضا  �ا د�دن م�الد و . وارد اتاق �ارش شدم
�اە برگشتم و �شت �م و ن. �جام خش�م زد

� داشت �ا ب�ا�� صح�ت � کر  �ه . دکردم حس��
دو م�ال ب�خ�ال چای خوردن ش. سم�شون رفتم

ز جاش درحا� که دست و �اش و �م کردە بود ا
:�اشد

�ار اینجا چ�...خو�� ...سالم دن�ا خانوم...س_ 
؟ !� ک��

:ابرو�� �اال انداختم و متعجب گفتم

 �ه تو ...�ع�� �� اینجا چ��ار م�کنم؟...
!نکنه �ا�د �ه توهم جواب �س �دم؟!...چه

وع کرد �ه خند�دن هم و اعص�ا�� ن�ا. رضا ��
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:روی رضا قفل کردم و گفتم

دیوونه شدی؟...تو چرا � خندی...

ان�ه خندە اش زهرمارش شدو کش ل�خندش �ه ث
هردوتا �ا چشما�� . نکش�د که �سته شد

ە شدند ته شدن �ا صدای �س. ورقلمب�دە بهم خ��
هم�ت در جلو رفتم صند� و دادم عقب و �� ا

بهشون �شستم

� فضا رو پر کرد :صدای حس��

د�داقا م�الد اینم از مدل ج...خب خب خب -

:م�الد بهت زدە گفت
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!دن�ارو مدل کردی؟_ 

� من و م�ال  . د شدمتازە متوجه فاصله ی �م ب��
این  البته در حد �ک صند� بود که ای �اش

و ب�ش�� � شد شسته و� د�گه �. فاصله ب�ش��
جای د�گه  بودم و ن� تو�ستم از جام �لند شم و 

:دم �ا اخم م�الدو ن�اە � کر . ا�� �ش�نم

شم ارە �عد...اوال که دن�ا نه و دن�ا خانوم...
مش�ل�ه؟

:شوکه شونه ا�� �اال انداخت و گفت

 خوش�ل و خوش ت�پ...نه واال چه مش��_ 
...و
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هو ن�اهم ی. �ا اخما�� درهم ن�اهم و ازش گرفتم
� ل�خند زدە بود و  � همچ�� �ا  رفت روی حس��

� ام � کرد که �م موندە ب ود �اشم ن�اهش تحس��
!و ��م خ�� ممنون �شکر الزم ن�ست

!ردعطرش مشامم و پر ک. اومدو کنارم �شست

 چقدرم خوشبو بود دلم م�خواست چشمام و 
...ب�یندم فقط بوش کنم

م ما�ل �ه خوردە خودم و بهش نزد�ک کردم و � 
...بهش چرخوندم

؟_  � خب قرار داد �ست��

...نه فعال -
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قدو وزنت چقدە دن�ا خانوم؟_ 

ون اومدم  �ا سوا� که م�الد ازم پرس�د از فکر  ب��
...و ن�اش کردم

!قدو وزن من؟...

ارە د�گه _ 

!قدو وزن منو � خوای چ��ار؟...

:رضا پوزخندی زد و گفت

م�اری نه�ال مثل این که از این حرفه � در ن_ 
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� . بهت زدە ن�اهم بی�شون چرخ�د  که حس��
:گفت

�ه �االست 165قدش  -

� چرخوندم �م و �ه سمت حس��

!�ه �االم؟ �165 گفته من ...

؟ - ؟...�� !�ع�� ن�س��

ه �ادم نم�اد آخ��ن �اری ک...چه م�دونم... 
که من   اصال �ه تو چه...خودم و اندازە گرفتم

قدم چقدە پررو

380



� گچ شد از خجالت ردو �لو�� صاف ک. رنگش ع��
� گذ �ه . اشتانگشتاش و تو هم گرە زدو روی م��

:�ک�ارە اخماش درهم شدو ن�ام کرد

ه ن�ات نیورد�م ک...چقد تو ز�ون درازی دخ��  -
� قرارە ل�اس بپو�� بری جلوی دو ...کن�م ...ر���

ی نگفتم... � م جلوی �دین تا بپوشم بر . من که چ��
 � دور���

� راحت�است؟ - مگه �ه هم��

د� ب�خش�دا من حوصله ی درد� مر ...وا  ...
م اصال من مدل � خواس�� اومدم که ب�ین...ندارم

ن ن� فهمم دل�ل این سواالی �� خودیتو 
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ار�ن منو قدو وزنم و � خوا�د چ��ار ، د...چ�ه
....� ب�ن�نم د�گه

...سکوت همه جارو پر کرد

!ای وای نکنه �دشد

...اصال دلم ن� خواست معذرت خوا� کنم

ی نگفتم اونا سواالی ب � �خودی اخه من که چ��
...پرس�دن منم جوا�شون و دادم

 � � �ا لح�� که دلخوری توش م�ج م�� د رضا حس��
:رو ن�اە کرد

ە - چه خ�� رضا �ارو �ار خوب پ�ش م��

رضا اشارە ا�� بهم کردو گفت
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ی ��م خ...�� ��م واال_  � انوم � ترسم �ه چ��
بهش ب��خورە

:�م و ز�ر انداختم و ز�ر لب گفتم

ب�خش�د ا�ه �� اد�� شد...

. ستم�الد �اشدو اومد روی صند� کنار �ش
دستم و گرفت �ا چشما�� درشت شدە 

ن�اش م�کردم فقط

...ال� ق��ونت برم که انقد_ 

ز دست اومد �کشونتم توی �غلش که تعادلم و ا
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...دادم و �� خوابوندم توی گوشش

...�ادفعه ی آخرت �اشه �ه من دست � زن...

. دس�ش و روی جای چک ام برد و خشکش زد
� کش داری کش�دو گفت :رضا ه��

وردیخا� تو �ت از این �ه الف �چه چک خ_ 

نمااا... � �ا م�شم توروهم م��

� زد ز�ر خندە ....یهو حس��

...بهت زدە برگشتم و ن�اش کردم

:رضا اعص�ا�� گفت

384



؟ _ واقعا � خوای اینو استخدام ک��

م دیوونه برگشتم و رضارو ن�اە کردم د�گه داشت
:� شدم

اصال من ...حرف دهنت و �فهم مرت�که...
...ن� خوام مدلتون شم

� دستم و گرفت و �ه خندە  �اشدم که یهو حس��
:هاش �ا�ان داد

� �جات - ...�ش��

�ادە . ستم�ا ن�اە کردن �ه چشماش �� اخت�ار �ش
فتا وگرنه خوب شد جلوم و گر . حرفای �ا�ا افتادم
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دم �ه آیندە ا � ...مخودم دس�� دس�� گند م��

و ...م�الدو رضا �اش�د - ن هزارتا �ار �اش�د ب��د ب��
ر�خته �م

...برگشتم و م�الدو ن�اە کردم

قم هرچند ح. حسا�� از دستم دلخور شدە بود
خب  البته اصال برام مهم نبودا و�. داشت

� وارد را� طه � شدم �الخرە � مد�� که �ا حس��
�الدم �و مطمئنا خواسته و نا خواسته �ا�د �ا م

دم د�گه  � �له م��

...هن� شد که �ذارم از دستم دلخور �مون

و�� شدیه...ن� خواستم بزنم ...م�الد ب�خش�د...
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...�م �م ل�خند روی ل�اش �شست. ن�ام کرد

مش�� ن�ست_ 

:متعجب گفتم

!�خش�دی؟...

� کرد �ش و �اال و �ای��

ارە_ 

ون...خ��ه... حاال �اشو برو ب��
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� و ن�اە کرد .ل�خندش محو شدو حس��

و ...چ�ه من نگفتم... ...ندوس�ت گفت ب��د ب��

 رضا رو . حر� چش� گفت و از جاش �اشد
ثل �ه اما اون اقدام نکرد فقط م. ن�اە کردم

...مجسمه وا�سادە بودو ن�ام م�کرد

�اشو رضا �اشو -

من � خوام �مونم پ�شتون _ 

؟ - زدم �اشو تا زنگ ن...زدە �ه �ت...�ع�� ��
نت ب�ان ب��
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ه منو مگه قرارە شمادوتا چ��ار کن�د ک...وا_ 
ون هووم؟ م�الدو دار�ن � نداز�ن ب��

� اخمای سم�ش�هکه�اشدشدودرهمحس��
دادونجاتوخودشجون�اشدورضاکهبرە

رفتدر

لتوم و گرمم بود داشتم خفه م�شدم �اشدمو �ا
� افتاد. در اوردم ف بهم صا. یهو چشمم �ه حس��

ش و ازم زل زدە بود تا ن�اهم و د�د تند ن�اه
:گرفت

...در نیوردی و گرن ـ خوب شد جلو اینا

!وگرن �� ؟...
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ن�اهش و ازم گرفت

...ه���  -

د چون معلوم بود از ن�اە کردن بهم لذت می�� 
چشم ازم بر نم�داشت

ش �اشد و اومد رو �ه روم � � ...شستاز �شت م��

ا؟ ـ خب چه خ��

و  �ه خوردە چشمامو واسش خمار کردم
م ی ل�م اوردم دوست داشتل�خندم و گوشه

...عکس العملشو ب�ینم
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َس ال م�� ... 

ت آب از حر�ات �لوش پ�دا بود که مدام داش
.ده�ش و قورت م�داد

ف این ن�ع ن�اە کردنم جزو وظا�...چ�ه؟...
ر�اس�تونه؟

:�ا خندە گفت

چجوری ن�ات کردم مگه؟ -

س... چه م�دونم از خودت ب��

بزار ...�م؟ب�ینم  نکنه انتظار داری ن�اتم نکن -
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� اول راە روش�ت کنم که مدل شدن � ع�� هم��
� ، �ع�� در ملع عام ل�اس بپوش و  اندام ات  هم��

ض�ه �س ا�ه موافق این ق...و �ه نما�ش بزار
 که �عدا د

�
� االن �� ە هم�� رد� �شهن�س�� به��

نه نه من مش�� �ا این قض�ه ندارم...

� کردو برگه های روی و از هم  �ی �اال و �ای�� � م��
...ش زد�از کردو عینک مطالعه اش و �ه چشم ا

...فقط ...

را خدا�ا این چ. از �شت عینک اش ن�ام کرد
نظر ح�� �ا عین�م جذاب تر ب. اینجوری بود

!میومد

...آدم اصال نمیتو�ست �ش�نه و ن�اش کنه
392



؟ - !نگف��

فت اصال �ادم ر . ن�اهم و از چشماش گرفتم
!م�خواستم �� ��م

...ه��� ...

ه حلش ا�ه مش�� داری �� رو در�ا�� �گو ک -
کنم

...نه نه ه��� ...

ا ل�خند �ه ن�اە ر�زی �ه س�نه هام انداخت و �
مرموزی که روی ل�اش �شست و مشغول 

393



� شد مطالعه ی برگه های روی م��

� بردم بردم �ه جوری که م توجه �شه �م و �ای��
...خودمم س�نه هام و ن�اە کردم

خب حاال بنظرت من مدل خو�� !...خب...
م�شم �ا نه؟

 دارە -
�

�ست�

؟... !�ه ��

...�ه آب و هوا -

:تتو �لو خند�دو گف. بهت زدە ن�اش کردم
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شو�� کردم -

� کردو گفت :�ی �اال و �ای��

 گفتم ا�ه �داخالق�ات و کنار بزاری و هر ��  -
 چشم م��� 

�
ا�طش و داری ...�� چون ��

 من �داخالقم؟...
�

�ع�� م�خوای ��

م و سکوت کردو ل�خند عج�ب و غ���ش اعصا�
بهم � ر�خت 

هستم ارە؟...

ارە �ه خوردە -
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دم و گفتم :دندونام و از حرص بهم ف��

من خ�� هم خوش ...معلومه که ن�ستم...
ر چرا �ه این فک...اخالق و خوش برخوردم

اینجوری  نم�ک�� که شا�د مش�ل از توعه که منو 
می�ی�� 

اری رو �!...مش�ل از منه؟ - � � چرا ع�ب م��
� ...اخالقت و درست کن...مردم � ...هم�� هم��

 � � طل��ارا �...طرز حرف زدنت و بب�� ا آدم ع��
 �� � حرف م��

و ک� مجبورت نکردە من...همینه که هست...
کتت استخدام ک��  � د�گه میتو�� بری �...تو ��
...رو
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ش رفت از جاش �اشدو � � . �ه سمت م�� هم��
...ه ندم �اعث شد دهنم �سته شه و حرفم و ادام

:تلفن و برداشت و �ا اعص�ان�ت گفت

زنگ بزن�د �ه خانوم ...خانومه ب�ا��  -
ت بزار�دآند�امنصوری واسه ی فردا قرار مالقا

_

...ا�شون انتخاب شدند...ارە ارە -

و از جام یه. قل�م از جا کندە شد. تلفن و گذاشت
فتم �اشدم و در حا� که �ا آس�ینای �افت م ور م��

:گفتم

397



 نم�شه من جای اون...حاال نم�شه...حاال...
خانوم �اشم

ش �شست � ه اصال ان�ار ن. �� اهم�ت �شت م��
دم � رفتم و  جلو . ان�ار که داشتم �اهاش حرف م��
:�ا لح�� التما� گفتم

... � حس��

اعث انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت که �
...شد ادامه ی حرفم و نزنم

وچ�ک � �ه تو اجازە دادە که اسم ک...ه�س -
د�گه �شنوما...منو صدا بز�� هان؟
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�از کنم  از این که نمیتو�ستم دهنم و . �غض کردم
این که  از . و هر�� از دهنم در م�ادو بهش ��م

م م�کرد  و�ستم از این که نمیت. داشت تحقی��
 جلوش دست از �ا خطا کنم داشتم منفجر 

...م�شدم

...اما نه من دن�ا بودم

خواهم من دن�ا راد جلوی هیچ احدو نا� � ن
ر میون ح�� ا�ر �ای آیندە ی نابود شدم د. کرد

...�اشه

�  و داد زدم :ک���دم روی م��

� ... آقای... شما خودت �ه من ...مقدم...حس��
� �ار�و دادی بز��  حق نداری...اجازە ی همچ��
ز�ر حرفت
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جاش  �ا اخما�� درهم عینک اش و برداشت از 
�ساد و �ا رو در روم وا. �لند شدو �ه سمتم اومد

:اعص�ان�ت غ��د

کت من - �� توی دف...توهم حق نداری توی ��
ی �اال مفهوم...من ه؟و جلوی من صدات ب��

 ...داری...
�

داری زور م��

 �فرما ارە دارم زور م��م نمیتو�� تحمل ک��  -
ون  ...ب��

ش ن�اهش و ازم گرفت و دو�ارە رفت �شت م � ��
...�شست

 ک�فم و برداشتم و 
�

�ن حر� �التوم و  �� کوچ�ک��
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لتو خ�� �ا این که �دون �ا. روی دستم انداختم
ز خروج تو چشم بودم اما اون لحظه �ه ه��� ج

...فکر نم�کردم

ە رو تو دستم گرفتم و تند درو  �از کردم دستگ��

...ص�� کن -

ە رو رها کردم و آروم �ه سم�ش . برگشتم دستگ��
ام حلقه متنفر بودم از قطرە اش� که توی چشم

�ل اش اینه �ا این که م�دو�ستم تنها دل. زدە بود
کت ��ە مقدم  که م�دونم �عد از خروج از ��
...آیندە ام �ه گند کش�دە خواهد شد

...از جاش �اشدو �ه سمتم اومد

 مچ دستم و گرفت و کشوندم داخل و درو 
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...�ست

-  � ...ب�ا برو �ش��

فا�� که �ال مثل این که عادت نداری روی حر ...
�� وا�� � تحمل  خودت بهم گف�� نمیتونم...م��

کنم میتونم برم

� اجاز ...ارە میتو�� بری - ە ا�� و �ه و� من همچ��
شما نم�دم

؟... ؟!...�� ِاهم ...اجازە نم�دی؟...چ��ار نم�ک��
ارە ی بندە �عد م�شه �گ�د چرا و این که شما چ��

 � هست��
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ش رفت و گفت � :�� اهم�ت �ه سمت م��

نه ن� شه -

؟... کنم؟  من االن �ا�د چ��ار ...من!...�ع�� چ��

-  � ...ب�ا �گ�� �ش��

ن� خوام...

...خب برو...ن� خوای؟ -

و ِمن  از حرف غ�� منتظرش شوکه شدم و �ه ِمن
:افتادم
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!ف�� داشتم � رفتم تو جلوم و گر ...داشتم...

م - درو هم ...برو...خب االن برو جلوت و ن� گ��
ب�ند

ه من سکوت همه جارو پرکردو اون �� اهم�ت �
...مشغول مطالعه اش شد

کت اش ترجیح دادم ق�ل از این که �ام و از د ر ��
ون بزارم و اون اقدام نکنه واسه ن گه داش�نم ب��

...نم�� حرف برم و بتمر�م �جام و حرف نز 

•••

 � "حس��
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...توی دلم �� �ه حر�ا�ش � خند�دم

...عج�ب بود و �سخت

� ک� هیچ جورە ز�ر �ار حرفام ن� رفت و ا ول��
!بود که ن� خواست جلوم �م ب�ارە

 �  عه عه ولش � کردم � خواست �ا هم��
...ها ل�اساش راە بیوفته تو کوچه و خ�ابون

ته اش و معلومه وق�� اعص�ا�� � شه عقل نداش
جز داد زدن  کنار � ذارە و �ه ه��� فکر ن� کنه

...و خا� کردن خودش

!�ه جورا�� مثل من

گرنه حاال خوب شد قبول کردو اومدو �شست و 
� اش �� خودم و �ز�ش � کر  دم که دن�ا �عد رف��

...برە اومد و خودم �ا دستای خودم فرستادمش

ی. شمارە اش و هم که نداشتم � ازش  هنوزم چ��
...ن� دو�ستم �جز �ه اسم
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...دن�ا

...عجب اسم ز��ا�� 

...ز�رچش� ن�اە اش کردم

� بودو �ا حرص پوست ل�ش و  �ش �ای��
...م�کند

اون ب�چارە رو چ��ار داری؟...

�ش و �اال اوردو ن�ام کرد

؟ - ��!

�ه ل�ش اشارە کردم
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...زخم شد ولش کن...

خجالت زدە دس�� روی ل�ای کوچولوش 
...کش�د

. دچقدر ق�افه اش معصوم و تو دل برو بو 
...چشماش

 چشماش عج�ب ت��ن چشما�� بودند که �ه
ش تمام معصوم�ت چهرە ا. عمرم د�دە بودم

...توی چشماش خالصه � شد

ه مژە های مش� �لندش رنگ عج�ب و غ���
م�دونم . دچشمای ن�مه �ازش و ز��اتر کردە بودن

� شمرم  ه��ار �ا ن�اە کردن بهش ز��ا�� هاش و 
 اما ه��ار برای خودم این � شماری ت

�
از�

...داشت

ق�ه فرق همونطوری که فکرش و � کردم اون �ا �
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م که �ه دیوونگ�ه عج�ب و توش � د�د. داشت
ی ند�دە بودم تا �ه حال توی هیچ دخ��

...�ه جنمه خاص

د که فقط انقدر حال کردم �ه م�الدو رضا �اندا
 م�الدو رضا د. خدا م�دونه

ً
ست رو اخه معمو�

� تا شمارە اش و ن ی � گذاش�� � هر دخ�� � گرف��
نندە و من از این خصلت �دو ز . ول کن نبودند

!اشون متنفر بودم

؟ - چ�ه چرا اینطوری ن�اە م�ک��

ە فقط �ه خودم اومدم د�دم چند دق�قه ای خ�� 
...ن�اش � کردم

وع م�کن�ا... � �از داری �� بب��
408



اضم ندارم؟ -  حق اع��
�

�ع�� م��

 مگه چجوری ن�ات کردم که اعص�ا�� ...نه...
؟ �� �

...چه م�دونم -

 � صداش �اشنه ی کفشش که مدام �ه زم��
و مخ ام � ک���دش و �کجا قرار نداشت �دجور ر 

بود

ی تا �ارم و �کنم... م�شه آروم �گ��

من آرومم -
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 آرو� و� ن�س�� ...
�

� �م و �اتو �...م�� ه زم��
�کوب صداش رو مخه

ا بود از پ�د. ان�ار بزور �ه صند� �سته بود�ش
 این که ن� تو�ست حرف بزنه و حرک�� ا

�
ضا�

ت � تو�س. �کنه حسا�� اعصا�ش خورد بود
� هم منو �اشه و برە اما این �ارو ن� کرد و ه م��

!متعجب � کرد

شدم و �ه از جام �ا. یهو تقه ا�� �ه در زدە شد
�خند پر یهو �در �ا ل. �ازش کردم. سمت در رفتم

از مح�ت اش جلوم ظاهر شد

�ه �ه �ل �� چطوری �ا�ا خو��  -
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ن از ای...سالم خ�� ممنون شما چطور�ن...
در آفتاب از کدوم طرف در اومدە �...طرفا

...جان

•••

"دن�ا

!�در جان؟

�ع�� �ا�اش بود؟

...�ع�� 

اشت �ع�� االن آقای مقدم جلوی در بود و د
!وارد � شد؟
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ە ق�ل از ق�ل از این که ذهنم جواب سوالم و �د
!این که هضم کنم این موض�ع و وارد شد

تند از جام �اشدم

!ترس�دە بودم دستام �خه یخ شدە بودند

...نکنه �شناستم و �د�خت شم

...وای تحمل آبرو ر�زی و ندارم

شانه ی �ه �. مبهوت ن�ا� �ه �تا�ام انداخت
 � � کردو �ه حس�� : ن�اە کردتائ�د �ی �اال و �ای��

ی ن�ست ک...�ه �ه - � این همون دخ�� ه حس��
قرارە �ه عنوان مد امسال انتخا�ش ک�� 

نفس راح�� کش�دم
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� �ع�� حس. خداروشکر مثل این که �شناخت ��
...درموردم �ا �درش صح�ت کردە بود؟

!نه�س قض�ه جدی و واقعا � خواد مدلم ک

خودە خودشه...درست حدس زدین -

...کجا بودی تو دخ�� _ 

...آقای مقدم...سالم...س...

 روی صند� رو �ه روم �شست و �ه صند�
� گفت قهوە ب. اشارە کرد که �ش�نم �ارن و حس��

...رفت و کنار �درش �شست

...خدای من

م که قرار من داشتم دونفری و رو �ه روم � د�د
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�� بود زندگ�شون و �ه گند �کشم و این خ
!وحش�نا� بود

وع کرد �ه �گو �خند انق در آقای مقدم ��
 برخوردش سادە و خودمو�� بود که ترس و 

س و کنار گذاشتم و س� کردم راح ت �اشم اس��
طعمه ی  و �ه این فکر نکنم که اون و ��ە اش

من هس�ند

 چقدم را�طه ی �درو . آدم ش�خ ط�� بود
 ���شون خوب و د�د�� بود �� گفت�م و 

...خند�د�م

 رفت�م که دور 
�

� �ه اتاق بزر� تا دور اتاق  �ا حس��
مانکن های ل�اس �ه ت�� قرار داشت

ە شدە بود م و درحا� که �ه مانکن ها خ��

414



ی که �ه دیوار آو  �زون عکسهای مدلهای دخ��
:بود ازش پرس�دم

!اینجا کجاست؟...

م د� ...گه ـ م�خوام قدو وزنتو اندازە �گ��

برگشتم و ن�اش کردم 

حاال واقعا مهمه؟...

سمت در  ن�م ن�اە �� اهمی�� بهم انداخت و �ه
...رفت و ب�ا�� و صدا زد

 خانوم ب�ا�� �ا �ه پوشه که حدودأ ب�
�

ست بر�
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� شد وارد اتاق شد 

اون خانومه ن� آد ؟...

!کدوم؟ -

 واسش �ار همو�� که دیروز قرار بود ب�اد گف�� ...
...پ�ش اومدە د�گه

� که �ه دل ـ اهااا ، نه امروزم ن� تونه ب�اد ه م��
...مقدم بزرگ �شس�� �اف�ه 

� و خواسته بود �مواال ماهم از خدا هم��

�ش البته ب�ش�� دلمون � خواست �ه دل �
رفتم �ش�ن�م و� خب حاال که چشم �ا�ات و گ
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اممش�� ن�ست س� م�کنم �اهاش کنار ب�

� ل�ام در رفت که تند جلوش و  یهو خندە ا�� از ب��
...گرفتم

ا که فک � ر این �له ی خراب من �ه چه چ��
...ن� کنه

ب�ا�� داشت ن�ام م�کرد

ا�� رو داخل برگ � � هم داشت �ه چ�� ه ها�� حس��
ت �ه دلم � خواس. که تو پوشه بود � نوشت

خوردە � �ه �ش �ذارم بهش چشمک زدم

ــ وااا خا� عالم

� �ش و �اال اورد  حس��

� من و ب�ا�� ردو �دل شد ...ن�اهش ب��
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ی شدە؟ � !ـ چ��

:انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت

نه � ...ــ بهم چشمک م��

� �ش و �ه سمت ام برگردوند نم�د ونم حس��
...�� شد که یهو زد ز�ر خندە

!چ�ه؟...وا...

...ـ انقدر � �ه �ە خانوم ب�ا�� نذار

ی پ��د تو چشمم ...  � ...وا �ه چ��
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اور نکردە و از ن�ع ن�اە اش پ�دا بود که حرفم و �
...م�دونه قصدم اذ�ت کردن ب�ا�� بودە

�ا�� داد و �عد از چند د�قه پوشه رو �ست و �ه ب
�ه سمتم اومد 

ـ خب کفشاتو در ب�ار 

د�ا دست �ه ترازوی د�جیتا� اشارە کر 

ترازو  کفشای �اشنه �لندم و در اوردم و روی
رفتم

ه من توی فقط �ادت �اشه این وز�� ک...ـ عال�ه 
ضافه شهقرارداد � ن��سم �ه گرم هم ن�ا�د ا
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...�اشه د�گه...

ی کردو ث�ت کرد قدم و هم اندازە گ��

حاال چقدری هستم؟...

؟_  ��!

!م��م قدم چقدرە؟...

...�ه تو چه_ 

م ن�ا�د قدە خودم!...�ع�� �� �ه من چه ...وااا...
�دونم؟
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لزو� ندارە_ 

!...دیوونه ای ها...

بود بزنم  �م موندە. �ا اخم خندە داری ن�ام کرد
� کردم ز�رە خندە و� جلوی خودم و گرفتم و س

�اری کردم   منم اخم کنم اما نتو�ستم هیچ ، تازە
...که اون بزنه ز�رە خندە

ی که دور گردن ب�ا�� بودو برداشت و رو �ه  م��
ی وع کرد �ه اندازە گ�� دستام روم وا�ساد ��

ی... دست و  وای خدا�ا �ع�� واقعا اندازە گ��
�اهم مهمه؟

از حرفم  �شو �اال اورد �ه جوری ن�ام کرد که
421



�ش�مون شدم

...�له حتما مهمه د�گه...

�ا�د  ـ واسه هر �ار ع�ا� حداقل ب�ست �ار 
پو�� ل�اس بپو�� آ�ا ن�ا�د ل�اسا�� ک � 

اندازە ات �اشه ؟

خب نه ...

ی � ی فروش�اە ل�اس �گ�� دون پرو ـ �ع�� تو م��
ی خونه؟ حساب � ک�� م��

�ع�� وقتا ارە...
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فتم و واقعا هم �ع�� وقتا چش� ل�اس � گر 
...وق�� � پوش�دم ف�ت تنم بود

م بود ن�ا� بهش انداختم از ق�افه اش معلو 
...حسا�� دارە تو دلش بهم � خندە

؟... چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��

وست ـ مانکن ام هس�� د�گه من هر وقت که د
اە کنمداشته �اشم � تونم �ه مانکن هام ن�

:�ا اخما�� درهم گفتم

...من هنوز مانکن ات �شدما...

 �� ـ خب االن ن�� ن�م ساعته د�گه که �
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ک��   خب االن که ن�سم �س حق نداری ن�ام...

:و ز�ر لب گفت مشغول �ارش شد

...چه �له ش�� هس�� تو دخ��  -

�ه حرف  ب�ا�� �عد از اون همه زل زدن �الخرە
:اومد

ا م�ان خ�� ا...ــ ارە واقعا �له ش�� خانم  ز دخ��
ن�اشون  اینجا التماس � کنند اقای مقدم فقط

...کنه ب�ینه مناسب هس�ند �انه �عد شما

� تند ز برگشت �ه سمت اش که ب�ا�� ا حس��
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!ترس لب �ست و ادامه نداد

�ه �ار  ...ـ خانم ب�ا�� اون تلفن خودش و کشت
 ک��م �ه د�گه صداشو �شنوم تو و اون تلفن و �

...دیوارها

بودم  چقد عص�� بود تا حاال اینطوری ند�دە
!اش

� تموم �شدە بود که ب�ا�� پو  شه رو حرف حس��
� کنارمون گذاشت و پ��دو رفت ...روی م��

!ترس�دم

ر اش و همه اش احساس � کردم � خواد خود�ا
ی ش.�کنه تو چشمم ونه هام ن��ت �ه اندازە گ��

و روی شونم نگذاشته بو  د که رس�د هنوز م��
م متعجب ن�اهش و از شونه ها. عقب کش�دم
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:گرفت و �ه چشمام داد

!ـ چ�ه چرا عقب رف�� ؟

زون کردم �ا معصوم ت��ن حالت ممکن ل�ام و آو�
:و تو چشماش زل زدم و گفتم

ازت � ترسم خوو...

م واسه ی چند لحظه ذوق و تو چشماش د�د
�ا د�دن  ل�خند زد و بزور ن�اە اش و ازم گرفت

ت چهرە ذوق زدە  ی �ا نمک اش دلم ش�طن
...خواست

...عه عه �ه سوسک روی موهاته...

426



بود که هر  �ش و �اال اورد ق�افه اش مثل کسا�� 
 � م بهم ل�ام و مح�. آن ام�ان داشت �س بیوف��

ە دم که خندم نگ�� م �ش �ه سمت ام خ. ف��
کرد

� ....ـ بندازش ...بندازش �ای��

ن هام و دستم و �شت گردن اش بردم و آروم ناخ
...روی پوس�ش حرکت دادم

مدس�شو �اال برد و مح�م ک���د رو دست

:�� اخت�ار جیغ کش�دم

آخ دستمممم...
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!احساس � کردم انگشتام قطع شدند

ظه ن�ام منو ن�اە کن �ه لح...دن�اا ...ـ �� شد؟
...کن

م و گرفتاز درد داشتم �ه خودم � پ�چ�دم دست

:تیهو ب�ا�� پ��د تو اتاق و هراسون گف

 افتاد؟!...�� شد؟...�� _ 
�

!اتفا�

� ف��اد کش�د :حس��

برو �ه لیوان آب ب�ار...برو ب�ا��  -
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اشک از چشمام �از�ر شد

م تو دست اش بود کرد ن�ا� �ه دستم که
دردم  �ا ن�اە کردن بهش. قرمز شدە بود قرمز� 

ش�دو دست اش و روی گونم � ک! ب�ش�� � شد
ا� کردن اش�ام و �ا� � کرد و� �ا هر �ار �

اش�ای جد�دی جا�گ��ن � شدند 

و درد �الخرە �عد پنج د�قه گرمای دست اش ر 
گذاشت و آروم�� شدم دانگشتام  ست  اش و تأث��

..جلو اورد نوازش وار روی موهام کش�د 

رو دس�ت  ـ ق��ونت برم من که ن� خواستم بزنم
...فک کردم سوسکه پ��دە رو گردنم 

واسم تا ق��ون صدقه اش و د�دم �� اخت�ار ح
!رفت پ�شش و درد دستم �ادم رفت
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د کنم شوکه بودم و� س� کردم طب�� برخور 

:�ا گ��ه گفتم

...مهم قصد تو ن�س مهم اینه که زدی...

...ـ خب اش��اە کردم ب�خش�د

ن� �خشمت...

!ـ جدی ن� �خ�� ؟

انکن ک�� تو منو اوردی اینجا م... معلومه که نه...
؟ ...�ا بز��

�ه دخ�� ـ من غلط �کنم تورو بزنم این چه حرف
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...مگه من ِشمرم اخه

ا بود پ�د. بهش �ه ن�اهم روی صورت اش چرخ�د
ە ام و انگشت اشار . از �ارش خ�� �ش�مون شدە

� گفتم�ه سمته اش گرفتم و �ا لح�� تهد�د آ :م��

و� دفعه ی اخرت �اشه ها...نه ن�س�� ... 

...ـ من که گفتم از قصد نبود

اخت دس�شو �از کرد �ه ن�ا� �ه دستم اند
!زل زد �ه دستم. قرمزی اش خ�� �م�� شدە بود

ش گذاشت و یهو دستم و �اال برد انگشتام رو ل�ا
!تو چشمام زل زد
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ە شدم سه دلم �دجور وا. شوکه فقط بهش خ��
!ی چشمای رنگ در�اش ضعف رفت

چقد چشماش ز��ا و خوش رنگ بودند �ه 
...� شدجورا�� آدم از ن�اە کردن بهشون س�� ن

و دلش �از تو فکر بودم �ع�� تو�سته بودم جا�� ت
مکن من دخ�� کوروش راد هستم محال م! کنم؟

...بود که نتونم این �ارو انجام �دم 

اتفاق  و� خب فکرش و هم ن� کردم انقد زود 
!بیوفته هنوز داشت بهم ن�اە � کرد

...منتظر حرکت �عد�ش بودم

درو  یهو دستم و روی �اهام گذاشت و رفت و 
!ک���د

...اە �خش� شا�س
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...نزد�ک بودا

...یم�مردی ا�ه �ه �لمه �ه ز�ون � اورد

اش از  نکنه احسا� وجود نداشته و این حرکت
...� دلسوزی بودە �اشه؟

دم انقد هنگ بودم که ن� تو�ستم �شخ�ص �
ی که تو چشماش د�دم احساس عالقه ب � ود �ا چ��

...ترحم

دس�ش �ه  لیوان آب توی ب�ا�� درو �از کردو �ا
...سمتم قدم برداشت

خو�� خانوم؟ -

:�ا ��� گفتم
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نه...

!چت شد یهو؟ -

� ب�چارە �ه جوری هم گفتم نه ان�ار تقص�� ب�ا
��

...بود که ��ە فراری شد

 کردم و گفتم
�

:پو�

ون... ...ه��� ب�ا�� برو ب��

ن�اهش و ازم گرفت و رفت

ی ب�ست دق�قه ای تو اتاق منتظر بودم و � خ��
وارد  �ه خانو�.�اشدم �التوم و پوش�دم�شد

.اتاق شد
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� ـ آقای مقدم �ه �اری واسشون پ�ش اوم د گف��
اعت �ازدە من �ق�ه ی �ارارو انجام �دم فرداهم س

کت ...صبح واسه امضای قرار داد ب�این ��

ون دادم و گفتم :نفسم و �ا صدا ب��

...�اشه ، مش�� ن�ست...

ه �ه اخه چرا یهو ازم فراری شد �ه جوری ک
� �ه ام ضا ز�ر خودش اجازە ی اومدن و انداخ��

!قرارداد و نداد؟

ه اینم ��ە ی احمق شا�س من ب�چارە است د�گ
...دیوونه از آب دراومد

•••

 � "حس��
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 �ه جوری شدە بودم �م موندە بود جلوی
ە �م ب�ارم و �ه حرک�� بز  چشمای نم که برە دخ��

...و د�گه �شت �ش و ن�اە نکنه ها

��ی  ن� خواستم در موردم فکر �د �کنه من
� هوسم نبودم که �ا د�دن استا�ل و چهرە ی ک

وس شعله ور �شه مطمئنم که ح� �ه اسم ه
...�س�ت �ه دن�ا نداشتم

شا�د ن�ا�د  ن�ا�د دیوونه �ازی در � اوردم اصال 
!...بهش نزد�ک � شدم 

ت ارە ن�ا�د بهش نزد�ک � شدم و موقع�
 ام و �خاطر �ه احساس احمقا

�
نه ی زود خانواد�
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...گذر �ه خطر � نداختم

•••

"دن�ا

جام دادند و �ق�ه ی �ارارو ب�ا�� و اون خانوِم ان
شمارم و گرفتند

ون کت زدم ب�� ... �عدشم جمع کردم و از ��
� ام � جاش بود سوار ش دم و خداروشکر ماش��

� خودم �ه خونه برگشتم �ا ماش��

فتمخسته و کوفته راە اتاقم و در پ�ش گر 

ە رو چرخوندم و وارد شدم ...دستگ��
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�ل برد�ا �ا رو �ا انداخته بودو �ه تک م
؟! دادە بود مخصوصم تک�ه !�ع�� ��

!این اینجا چ��ار � کرد؟

ر برگرفته س��ار � کش�د و دود و بوش فضا رو د
وب اش. بود  که کنار ز�ر  �طری بزرگ م��

...نصف بود. س��اری اش بود

وب و خوردە بود؟ !�ع�� اون همه م��

ر س��ارو توی ز�. یهو ن�اهش روم قفل شد
ومدس��ار�ش خاموش کردو �اشدو �ه سمتم ا

حق هم ! معلوم بود تو حال خودش ن�ست
وردن داشت هرکس د�گه ای هم بود �ا وجود خ

وب توهم � زد ...اون همه م��

کجا بودی؟...ـ سالم عشق من
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م و ک...  ...جا م�ام�ه تو ر�� ندارە من کجا م��

م و در اوردم ک�ف ام و رو تختم انداختم و �التو ا
نجرە رو �ا �ه حرکت پ. و کنار ک�ف ام پرت کردم

ون سمت اش  �ه.�از کردم که بوی س��ار برە ب��
:برگشتم

اینجا چه غل� م�ک�� هان؟...

�شت دس�ش نوازش وار روی  جلو اومد و
رم بردو گونه ام کش�دو دست د�گه اش و �شت �م

:�ه سمت خودش کشوندم

...چقدر توی این ل�اس دل�� شدی -
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ز�ر چش� �ه دس�ش ن�اە کردم و ن�اە 
� ام و �ه صور�ش دادم ک ام قصد تح��. خشمگ��

...مثل هزارو �ک دفعه ی پ�ش! و داشت

�   شا�د فکر � کرد �ا �ه شب همخوا�� و  گرف��
...�ارت ام د�گه مال اون � شم*�ـ

...هه ، ز� خ�ال �اطل

:قد� جلوتر گذاشت و آروم پچ

ن � ه ـ مگه آدم �ا عشقش اینطوری حرف م��
هووم؟

 � دستم و �ه سمت دست اش بردم و �ای��
:�ارماصال دلم ن� خواست جلوش �م ب. کش�دم
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...�ا عشقش نه و� �ا تو ارە...

...ـ عه اینطور�است

ون حوصله ات و ندارم... برو ب��

شه دست �ه �غل �شت بهش وا�سادم که خارج

و  صدای �از شدن کشوی شال و رو �ی هام
تند برگشتم ب�ینم دارە چ��ار . ش��دم

!...�ع�� داشت دن�ال �� � گشت ؟.� کنه

؟... !چ��ار داری م�ک�� عو��

از ترس . �ه شال برداشت و �ه سمتم �ا تند کرد
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قد� عقب گذاشتم تا د�دم � جاش 
...جیغ کش�د.وای�ستاد

گذاشت وسط ل�امو �شت �م گرە اش زد

ما فا�دە تقال � کردم ا.ن� تو�ستم صح�ت کنم
...مهل ام داد و روی تخت افتاد. ای نداشت

ه ل�اس تا �ه خودم اومدم روی تخت بودم ح�� �
!ز�رامم رحم نکردە بود

ونه لذ�� هیچ گ. وحش�انه �ه جون ام افتادە بود
...ه��� . ازش ن� بردم

نم ان�ار که �ه جای بوسه های که روی �د
...� گذاشت داشت شکنجه ام � داد

دم دلم همه ی �اراش زور� بود ازش متنفر بو 
ردم شهر ف��اد �کشم و �ل م. � خواست داد بزنم
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نند �کشونم �االی �م که �ه حالم گ��ه ک

��  اش�ام از گوشه ی چشمم � چک�د و اون
ش��دم  صدای �از شدن در و . توجه ادامه � داد

اشت انجام �ا ورود �ا�ا برد�ا از �اری که قصد د
...�دە دست کش�د

حفه ی روی �دنم �ه لرزە افتادە بود �اشدم و مل
ه مانع تخت ام و دور �دنم پ�چوندم �ه شا� ک

� اش  حرف زدم ام � شد چنگ زدم �ای��
...کش�دم

!ـ �� شدە ؟

:هق زدم و جیغ کش�دم
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ووون�ا�ااااا این ��ە ی احمق و ب�� ب... ��

محافظا شو صدا  �ا�ا �ا اخم �ه برد�ا ن�اە � کرد ،
زد 

...من...عمو جان _ 

ش دس�ش و �ه �شانه ی سا�ت شو �ه سمت ا
و  برد�ا دست �اچه شدە بود ل�اساش. گرفت

...جمع کردو �دون حرف از اتاقم خارج شد

موهام  �ا�ا اومدو کنارم �شست دست اش و روی
کش�د

ی � � م ، آروم �اش چ�� ...شدە کهـ آروم �اش دخ��
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�ه  حالم اصال خوش نبود اعصا�م خورد بود 
نم و جوری که دلم � خواست تا صبح جیغ بز 

گ��ه کنم

ووون... ...دست از �م بردار برو ب��

خارج شدو  �ا�ا ، �ا د�دن اعص�ان�ت ام از اتاق
ندە �م مو . درو �ست روی تختم دراز کش�دم 

دم اونم �ارت ام و از دست �*بود دس�� دس�� �ـ
...�ه وس�له ی ادم کث��� مثل برد�ا

از او��  �� اخت�ار اشک � ر�ختم من �د�خت تر 
...بودم که �ه نظر � اومد

اختم چشمام و �از کردم ن�ا� �ه ساعت اند
دم و گ��ه د�شب تا دیر وقت ب�دار بو . �ازدە بود
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لم �ا وجود اون همه اشک هنوزم د. م�کردم
...گرفته بود

!...ای وای ...

کت �� مقدم واسه �س � �ا�د � رفتم �� ��
��دم و ��ــــع پ. �ا� فراموش کردە بودم. قرارداد

ب ل�اس و �مد ل�اس ام و �از کردم حوصله انتخا
نداشتم

ی که برخوردم  � � چ�� ی چر� �ک �التو . �ه اول��
� داشت و �قه بود �ا �ه �لوز �اموا�� که �افت ناز 

...اش اس� بود

روی تخت پر�شون کردم �ه سمت �و�س 
:بهداش�� رفتم
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...اوخ اوخ ز�ر چشمااام...

وچولو از �س گ��ه کردە بودم ز�ر چشمم �ه ک
د مشت ش�� آب و �از کردم و چن. �ف کردە بود

ک ��ــــع صورتم و خش. آب �اش�دم تو صورتم
تم کردم و خارج شدم موهام و دم اس�� �س

ل�اسام و پوش�دم

ود دوست داشتم برخالف درونم که غرق غم ب
وردە �شستم و �ه خ. چهرە ام خوب بنظر ب�اد

موهام  کش دور موهام و برداشتم و . آرا�ش کردم
� آ�شار دورم ر�ختند ا�سوی ام �الە چر� فر . ع��

و رو �م گذاشتم

...کوله ی چر� ام و برداشتم 
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 کردم �ه �عت �له هارو �. از اتاق خارج شدم
:و همزمان شا�ان و صدا زدم

شا�ان...

!ـ �له خانوم ؟

...ب�ا من و تا �ه جا�� برسون...

:جلوم � خم کردو گفت

ـ چشم

� و و . �شت �م راە افتاد اسم �از در عقب ماش��
طو� نکش�د که حرکت کرد�م. �شستم. کرد
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کت پ�ا دە شدم و تق���ا �ک خ�ابون موندە �ه ��
�ق�ه ی راە و �ا تا�� اومدم

کت شد. پول تا�� و حساب کردم موارد ��

...�ه راست �ه ط�قه ی ب�ست و پنج رفتم

ون اومدم جلوی �ان�� م . ��� رفتماز آسا�سور ب��
� ا جازە ی ورود ب�ا�� خ�� اومدنم و داد و از حس��
...�ه اتاقش و واسم گرفت

خودم در زدم و وارد شدم

� ر�است اش �شسته بودو مشغول  �شت م��
ا توی برگه ی جلوی د � � �ه �ی چ�� ست نوش��

...اش بود

� برداشت اما  ح�� �ک  �ا ورود من دست از نوش��
!بهم نکرد ن�اهم
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؟... سالم خو��

� ب�ش � �فرمای�� � ـ سالم مر� شما خ���� ...�ن��

...�ا دست �ه صند� اشارە کرد

!نه � زد تمام حرفاشو �دون این که بهم ن�اە ک
متعجب روی ! چقدم رس� صح�ت � کرد

� ج لوم صند� �شستم چند تا برگه ی روی م��
...گذاشت

� ا�ه موافق بودی ن ز�رش و ـ بند بندش و �خون��
� و اثر انگشت �ذار�ن ...امضا کن��

...اخه چرا؟. د�گه داشتم دیوونه � شدم

... زد؟چرا �ا�د مثل �ه غ���ه �اهام حرف �
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 حر� برگه هارو ! مگه من چ��ار کردم ؟
...برداشتم ح�� ا�ه موافقم نبودم 

� از این ��  کت �ا�د امضا � کردم چون رف��
� و نرس�دن � ه هدف مساوی بود �ا ند�دن حس��

...ام

قسمت . ���ــــع �ه ن�ا� �ه برگه ها انداختم
...مشخصات و پر کردم

 اوند تنها فام�� که اون لحظه �ه ذهنم �
لوی بود ن� تو�ستم فام�� خودم و ج" موحد

انگشت  ز�رش و امضا کردم و اثر . اسمم بن��سم
گذاشتم

ش قراردادم � �قه ای چند دق. برگه هارو روی م��
ی �گه ا �  بزنه و چ��

�
ما در�ــــغ منتظر شدم که حر�

...�� حرف از جام �اشدم ! ...از �ک �لمه
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�د چ��ار د�گه �ا. �جهنم که دلت من و ن� خواد
ز اصالت ا...از غرورم که زدم.  کردم که نکردم�

 ام که زدم �ه دوستات اجازە
�

دادم �اهام  خانواد�
رفت اون ش�م که �اسن ام درد گ. راحت �اشند

...انقد کنارت �شستم

�ه ! ؟د�گه �ا�د چه غل� � کردم که نکردم
رص و داشتم از ح. ن�ا� �ه برگه ها انداخت

�� �ه سمت در خرو اعص�ان�ت خفه � شدم 
قدم برداشتم

ـ خانم موحد

 
�

شو از  �م موندە بود برگردم و اون چشای س�
�چارە هر �� من ب...�اسه در ب�ارم عه عه عه 
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 زحمت کش�دە بودم �� دل�ل دود شد رفت
...هوا

ون دادم و �ه سم ت اش نفس ام و �ا صدا ب��
...برگشتم

�له اقاای مقدم...

� ع�اس�تون دوش��ه ی هفته ی آ یندە اس ـ اول��
 � � دیر نک...ق�ل ساعت �ازدە اینجا �اش�� ن��

دون برگشتم و �. ن�اە قفل شدم و ازش گرفتم
ە رو چرخوندم و خارج  خداحاف�� دستگ��

...شدم
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•••

 � "حس��

ردم رو �ا اعص�ان�ت خود�ار توی دستم و پرت ک
 � ...م��

...لعن�ی�� ...

دم �ه آدم  �اش منم. دندونام و از حرص بهم ف��
�دون  معمو� بودم �اش � تو�ستم عاشق �شم

...جواب �س دادن �ه این و اون

...اصال ای �اش
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بودمای �اش من جز�� از خانوادە ی مقدم ن

سم مقدم �ا� وقتا دق�قا مثل االن، سنگی�� ا
...�دجور روی شونه ام سنگی�� � کنه

�ندم و �اش � تو�ستم چشمام و رو حرف مردم ب
�� توجه فقط �ارە خودم و �کنم

...داون �اری و انجام �دم که دلم � خوا

ق�ه �ا ای �اش هیچ وقت مجبور نبودم �خاطر �
دازە ی هیچ وقت �ه ان. روی خواسته هام �ذارم

بودماالن از خودم و اصل و �سب ام متنفر ن

� �ار�ه که اتفاق عج�ب و غ�  ��� توی چون اول��
و �امال  دلم رخ دادە و من �ا تمام وجودم این

 و این احساس چقدر عذاب. احساس � کنم
...م برونمآورە وق�� �ا�د طرف مقا�لم و از خود
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 برخالل م�لم �اهاش رس� برخورد کردم

!..�ا د�دن اش دلم اشوب � شد 

...ن� خوام ب�ش�� از این درگ�� اش �شم

ا�د ح�� ا�ه �خاطر موقع�ت �درم هم شدە �
...ازش دوری � کردم

وع کرد �ه ر  س� آدم لج �ازی بود اونم ��
!صح�ت کردن

 ن� تو�ستم رفتار اش و تحمل کنم دلم
�اهام  � خواست ساعت ها �ش�نه رو �ه روم و 

...حرف بزنه

...اما �ا�د تحمل � کردم 

ل�م و ن�ا�د �ه آدم ها جرات �ه بند کش�دن ق
� دادم 

النه �ا�د جلوی خودم و � گرفتم �ا�د عاق
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...تصم�م � گرفتم

!ح�� ا�ر قل�م ساز مخالف � زد

•••

"دن�ا

ون اومدم ش ب�� از دف��

واست توی دلم مدام فحشش � دادم دلم � خ
کت و رو �ش خراب کنم د�مه ی . ��

آسا�سورو �ا حرص فشار دادم و منتظر 
...موندم 
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ن از معلوم بود �شت � م! صداش و � شند�م
ون اومدە  م � اومد چون صدای ب�ا�� ه.اتاق ب��

 اما ح�� �ک لحظه هم �ه خودم اجازە ی
� �ه سمت اش و ندادم ور �از درب اسا�س. برگش��

!شد یهو م�الد جلوم ظاهر شد

ی �ه ذهنم خطور کرد که �ل �  آنچنان چ��
 بود بهانه ی خو�� .اعص�ان�ت ام فرو کش کرد
 فهم�د اون �ا�د �. واسه حرص دادن این ��ە

هم�د که من محتاج توجه اش ن�ستم �ا�د � ف
ی ام که هر ک� و دلم �خواد �  �ــــع من دخ��

�دست م�ارم

شد �ی  م�الد �ا ل�خند �ه سمتم اومد و �اعث
ون ب�ام :تکون �دم و از فکر ب��

ـ �ه �ه دن�ا خانم چطوری؟
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بر خالف م�ل ام بهش دست دادم

سالاام مر� تو چطوری؟...

ینگ ـ ق��ونت �خو�� تو ، واسه �ارای مدل
اومدی؟

...نه اومدم �ه گ�� �ا عمه ت بزنم 

ی روی � ل�ام  برخالف اف�ارم ل�خند مح�ت آم��
:اوردم و گفتم

ا چ...ارە د�گه مشغول �ارای مدل شدنمم... ه خ��
 بر وفق مراد هست؟

�
م�الد جون زند�
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روم تا اون داشت �ه سوالم جواب � داد آ
� و  برگشت دوست داشتم عکس العمل حس��

�اە � کرد و ب�ینم مدام �ا اخم �ه منو و م�الد ن
 شد دو�ارە مشغول صح�ت کردن �ا ب�ا�� �

...پوزخندی زدم

ه آدم �� اون برعکس من ح�� �لد نبود تو نقش �
ر ، اهم�ت فرو برە، ��ە ی احمق حرص �خو 

...انقد حرص �خور که جون ات دراد

...آشغال

ن حرف ��ا واسه این که من �ه �لمه �اهاشو 
�عد این  خودشون و �ه درو دیوار � زنند  بزنم

اصال ...مرت�که هیچ احسا� �شون نم�دە هیچ
ستم و جلو چشم اش هان�ار نه ان�ار که من 

�کشه  �دون این که زحم�� واسه �دست اوردنم
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...دارم �اهاش صح�ت � کنم

کرد �ه   �� �ا م�الد گرم گرفتم ح�� دعوت هم
 � � �ه �ف قهوە ، و� برگش�� �ه دف��  دف�� حس��

...این ��ە �ع�� ته حقارت 

م در نه ممنون من د�گه �ا�د برم تا�� د...
...منتظرمه

...ـ خودم � رسونمت

ە هم توی دلم بهش � خند�دم واقعا این �� 
ک کردە مونگول بودا دو �لمه �اهاش حرف زدم ف

ە ...چه خ��
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م تو برو �ه �ارت ...برس  ـ نه مر� خودم م��

� برم �ا �عد از �� جرو�حث � این که �ا تا�
ا تا�� اون منو برسونه �الخرە را�� شد که �

...برم

رد شدمد�مه ی آسا�سورو واسم زد و �عدشم وا

ل�خند  م�الد �ا . برگشتم �ه سمت درب اسا�سور
ە شدە بودو منتظر بود درب �س ته شه و لهم خ��

� بود برم اما تمام حواس من رو حس��

ار د�گه اما این �. هنوز جلوی �ان�� م��� بود
�ا  غلدست �ه �. اخم اش و ازم پنهان ن� کرد

. ودابروهای گرە خوردە صاف بهم زل زدە ب
...اخ�ش دلم خنک شد
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...تا تو �ا�� و �ه من �� مح� نک�� 

�سته  ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم درب آسا�سور 
دوس داشتم �ه خوردە قدم بزنم ...شد

نبودو  ح�ف که هوا ابری. دلم �ارون � خواست
از تو  آفتاد چشم آدما � زدو مردمک چشمام و 

ون � کش�د � �ع�د از آسمون �ائ. �ل� هام ب�� ��
� و سوزانندە  � آفتاب ت�� !ایبود �ه همچ��

ر تا�� �عد از � کردن �� ، دو خ�ابون سوا
رو�� وارد شدم و در خ. شدم �ه خونه برگشتم

ه بودم که �ام و رو �له ی او� نگذاشت. �سته شد
�ا صدای �ا�ا �جام خشک ام زد

ای خوش اومدی نه؟ ـ حتما �ا خ��
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رگشتماز حرص دندونام و بهم و �ه سمت اش ب

 ام بود و ...
�

�ن شب زند� صبح  نکه د�شب به��
ل�ه هم �ا صدای ج�ک ج�ک گنجشک ها تو �ه �
وسط �ه جن�ل خ�� بزرگ چشمام و �از 

...االنم دارم از بهشت م�ام...کردم

:کنج�او �ه سمتم قدم برداشت و گفت

؟ !ـ خو��

...ارە عا� ، از این به�� ن� شه...

 افتادە؟
�

�ە چطورە؟ارت�اطت �ا این �...ـ اتفا�
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 نیوفتادە ...
�

ه�چ�ه ه�چی�� ...هیچ اتفا�

ست نکنه عقلت و از د...ـ چته چت شدە هان؟
رفت؟ دادی و ز�ون درازی کردی ��ە ول کرد 

ال معلوم �ا�ا این ��ە ی ب�شعور� احمق ، اص...
...ن�ست چه مرگشه

ـ �� گفته مگه ؟

�الفه روی �له �شستم

نه د�گه دارم دیوو ...ن� دونم ن� دونم...
مروز رفتم تا دیروز � گفت و � خند�د ا...� شم

...هر �� رشته بودم پ��ه کرد
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اد �ا �الخرە روی خوش �شون د!... ـ �ع�� �� ؟
نه؟

ە فقط �ه قهو ...روی خوش که چه عرض کنم...
�ه شما �ه �اهم خورد�م و �ه خوردە گپ زد�م ، ا 
� روی خوش ، ارە �شون داد البته ا�ر ...این م�گ��
�م ...�ارای امروزش و در نظر نگ��

حا� که  در . �ا ل�خندی مرموز توی فکر فرو رفت
ە شدە بود ...�ه گوشه ا�� خ��

ـ خب امروز چ��ار کرد؟

...اصال دل�ل این سوال اش و ن� دو�ستم
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� ک� که از ته وجو ...خب... دش خب دق�قا ع��
اە ام هم اصال ن�...ازش متنفرە �اهام صح�ت کرد

...نکرد چه برسه �ه

...�س عاشق شدە -

!...حرف ام نا تموم موند

...از تعجب �م موندە بود �س بیوفتم

ح� من دارم در مورد �م م!...منظورت چ�ه؟...
 

�
نم و تنفر تو م�� � ...�اهات حرف م��

ی که ازت خواسته بو  � دم اتفاق ـ �الخرە اون چ��
...افتاد

467



...خشک ام زدە بود

:پ�شو�� ام و بوس�د و گفت

تو�� ـ دخ�� خوش�ل خود� د�گه مگه � شه ن
ی ق��ون اون چشمات برم من شو �ا... دل ب��

احت کن �اشو برو اس��

...هنگ کردە بودم

م �اشدم و تنها �اری که کردم این بود که از جا
...�دون حرف �ه راست �ه اتاق ام رفتم

...

ون رفته ب ودم اخ��ن روزی که از خونه ب��

!...هفته ی گذشته بود 

ی بود پ �  و فقط تو اتاقم بودم هوا �ائ��
�

ر از دلتن�
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...گ��ه 

ثل هم�شه این موقع سال ، حال و احوالم م
� روز ع�ا. اف�دە ها � شد � ام بود فردا اول��

س داشتم اما �ا حرفام � ه خودم �ه خوردە اس��
�ن ام این و ه م خودم دلداری � دادم من به��

...م�دونم

...هم دورو�ری هام

� تح ��رم صدای لپ تا�م و ش��دە �ه سمت م��
م �شستم.رفتم � ...ردم لپ تا�مو �از ک.  �شت م��

نم چه عجب �ه �ارم مرجان خا !مامان بود
 خ�� خوشحال شدم �دون فوت. تماس گرفت

...وقت جواب اش دادم

سالم ماما�� ...
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؟ ـ سالم ع��زدل مامان خو��

�ا ش��دن صداش �دجور دلم گرفت جلوی 
...نماش�ام و گرفتم ن� خواستم نگران اش ک

اهوم عا� تو چطوری؟...

�ا�� و  ـ ق��ونت برم نفسم مگه � شه تو خوب
م چ��ارا � ک�� ... من �د؟ ا دخ��  تع��ف چه خ��

کن ب�ینم

...قرارە ب�ام پ�شت مامان...

 دن�ا؟
�

 خوای ق��ونت برم � �!... ـ راست م��

470



...ب�ای دلم واست تنگ شدە

� زود�ا... ...م�ام ، �ه هم��

!...ب�ای ؟ ـ �گو ب�ینم چ�شد که �ا�ات قبول کرد 

:ل�ای لرزونم از هم �از کردم

فک  ه��� همینطوری یهو گفت میتو�� بری...
...کنم از دستم عا� شدە

...ە بوداز ق�افه اش معلوم بود که �اور نکرد

را��  ـ ق��ونت برم ع��زم مواظب خودت �اش ،
...�ه هر �اری ��� واسه اومدن پ�شم ها
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اح�� ها مثله این که م�دو�ست کوروش �ه این ر 
� من پ�ش مامان نم�شد ...را�� �ه رف��

...نه مامان ...

�ه  ـ فدات �شم رنگ روت مثل هم�شه ن�ستا 
� تو خودت برس تو دخ�� م�� ، �ادت رفته ک
دا � ...خوش�� رو دست مامانت نم��

وع کرد�م �ه خند�دن  ��

...مگه م�شه �ادم برە... 

؟ ـ از برد�ا چه خ��
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ه��� اونم خ��ه؟...

...ـ �ا برد�ا م�ای ام���ا د�گه درسته

...فک نکنم...

؟  افتادە ؟... ـ �ع�� ��
�

!اتفا�

ل�ه ام مامان خودت که م�دو�� من برد�ارو ق...
...دوست نداشتم

وست ـ ارە اینم م�دونم برد�ا خ�� تورو د
...داشت

473



� اون ن�ست مگ... ه همه �� که دوست داش��
وزم �ا�اچقد تورو دوست داشت هن�ادت رفته

دارە اخرش �� شد؟

� گفت  کردو غمگ��
�

:پو�

 
�

ـ ارە ع��زم راست م��

امان �ا �� �اهم حرف زد�م گفت�م و خند�د�م م
جلوی  صداش و تص��رش ارامش و بهم برگردوند 

...آینه رفتم

ع ام راست م�گفت رنگه ام پ��دە بود�و وض
خ�� بهم ر�خته بود 
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س�دم�ا�د واسه رس�دن �ه هدف ام �ه خودم م ��

... کردم�ا د�دن مامانم ب�ش�� �ه هدفم فکر �

سته دوست داشتم ��ــــع تر برم پ�شش د�گه خ
� شدە بودم هوای اینجا واسه ام خ�� س نگ��

...بود

�ه حموم رفتم 

�ا حوله روی تخت ام �شستم 

�ن س الن ن�م ساع�� مشغول پ�دا کردن به��
چ او�� که آرا��� شدم که �الخرە �عد از �� � 

م�خواستم و پ�دا کردم

475



... �� رفتم�ه ل�اس سادە پوش�دم و �ه سالن ارا�

 کردم و
�

...�ه خوردە �ه پوستم رس�د�

�ه  تق���ا هفت و هشت شب بود که از سالن
خونه برگشتم

�ه شام س�ک خوردم و �ه اتاقم برگشتم

رو تا�م  �ا�د واسه فردا �حال م�شدم گوش�م و 
ر من�� کردم تنظ�م کردم ذهن ام و خا� از اف�ا 9

و آروم چشمام و روی هم گذاشتم

.
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.

.

از خواب ب�دار شدم9دق�قا ساعت

اشتم تم � ام فکر و د�گه ت��� رو �ا�د کنار م��
� پ�ش مامان بودص�حانه ام و  خوردم  ذکرم رف��

ک ت مقدم ش�ک ت��ن ل�اسم و پوش�دم و را� ��
...شدم 

ون اومدم  ...از اسا�سور ب��

...ناز �و صداها پ�دا بود ع�اس ها اومد

477



بودجلوی �ان�� م��� رفتم ب�ا�� � جاش ن

الن دن�اله ی �و صداهار و گرفتم که �ه س
ە رو چرخو  ندم ع�ا� رس�دم در زدم دستگ��

 بود
�

سالن خ�� بزر�

کف و درو دیوارش �امال سف�د بود

ن چهارتا تق���ا دە ، دوازدە نفر تو سالن بود
نه و خانم و �ق�ه شون اقا مشغول طرا� صح

...تنظ�م دور��نا بودن

 � ...�ا ورود من همه �ه سمت ام برگش��

سالم...
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رە و خانوما �ه طرف ام اومدن و �� از چه
استا�ل ام تع��ف کردن 

متوجه  از ن�اهای �� در �� مردهای گروهشونم
...شدم �دجور چشمشون و گرفتم

ه ا�� خداروشکر هر طرف و ن�اە م�کردم وس�ل
 � ...وجود داشت واسه حرص دادن حس��

ی ازش �ه خوردە اینور و اونورو ن�اە کردم خ ��
و اقایون  نبود�عد از �� گپ و گفت �ا خانم ها 

 ام...حا�� در جمع
�

�ه  واسه در کردن خست�
....سمت صند� رفتم و �شستم

479



•••

 � "حس��

م�الد  �� در مورد طرا� و صحنه و گ��م �ا 
م� صح�ت کردم اون هم�شه همه ی حرفام و ع

بودو  � شه گفت م�الد دست راست ام. � کرد
�  واسه. �دون اون �ارا خوب پ�ش ن� رفت هم��

دن �ا هم ترجیح � دادم ق�ل از چک و چونه ز 
میون  ع�اس و گ��مور همه �� و �ا م�الد در 

...�ذارم

ارد �ه سمت سالن ع�ا� قدم برداش��م و و 
�ان قل�م �اال ر  !فتشد�م �ا د�دن دن�ا ��
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...�ه لحظه � جام م�خکوب شدم 

� ک� بود که �ا د�د�ش قل�م و ت وی �لوم اول��
...احساس � کردم

 � ...�ا توعما...ـ حس��

و بزور  �ا صدای م�الد �ه حالت اول�ه برگشتم
ادمن�اهم و از دن�ا گرفتم و �ه م�الد د

!ـ کجا�� تو؟

کجا �ا�د �اشم ؟...

ت یهو که هوش از � ... ـ چه م�دونم واال
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...فک کردم سکته کردی...پ��د

وع کرد �ه خند�دن ��...

�ش از �ه مشت مح�م ک���دم تو �ازوش که صور 
:درد جمع شد

...ـ اخ چ��ار م�ک�� وح�� 

نم تو دهنتا جلو اینا �ا م... ه�س... � ن درست م��
...حرف بزن

ته ...ـ �اشه �ا�ا چه خ��

!گرفت  اومدم که �ه سمت دن�ا برم که مچ ام و 

:�ا اخم تو چشماش زل زدم که گفت
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نم م�دونم که ای...ـ م�دونم تا حاال �ا خ�ل�ا بودم
� ک�� که �ا �ه مدل خاص اول�� بهش  این دخ��

ای دورو ن�اە � ک�� و حساب اش از �ق�ه ی دخ ��
...برت واست جداست

ی که د�دە و فک � کنه ر  � و ان�ار اومدم که چ��
:کنم که در ادامه گفت

دوس�ش  ـ و� تو هم �ا�د این و �دو�� که من
�  دلم ن� خواد �خاطرش رفاقتمون...دارم از ب��

...�س س� کن فراموشش ک�� ...برە

اعث حرفاش دونه دونه توی �م تکرار شدو �
:شد �ه �دت��ن ش�ل ممکن اعص�ا�� �شم
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 ؟...
�

!اصال متوجه هس�� �� داری م��

...ـ �امال متوجه ام

 �ه مدلینگ �� ...�ع�� ...
�

کت �ع�� � خوای ��
!من چشم داری ؟

:پوزخندی زدو گفت

؟ کت تو؟! ـ �� این  ب�خش�دا و�!...مدلینگ ��
کت تو  �اشه  خانوم ق�ل از این که مدلینگ ��

� د...�ک ا�ساِن  ونفر �ک �ک ا�سان که � تونه ب��
نفرو براب خودش انتخاب کنه

:�ا ل�خندی حرص درار گفتم
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اها حتما اون �ه نفرم تو�� ارە؟...

:و اون ب�خ�ال لحن حرف زدنم گفت

من هرک� و خواستم �دست اوردم -

ن� داشت و تا د�دم دست از حرفا�� که � زد بر 
 ولش � کردی تا شب توی گوشم ونگ ونگ

� ابر  وهام � کرد و زر مفت � زد اخ� ب��
:�شست و گفتم

ی  � خوای آبروی من و جلو این و اون... ب��
بهش  ن�ینم...ن�ینم چشم چرو�� �کن�ا!...هان؟

...ن�ینم سمت اش ب��ا...ن�اە کن�ا
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کت ات  ـ نگو که این حرفارو فقط �خاطر ��
...زدی

مگه غ�� از اینه؟...

م�دو�� ...ـ نگو که هست که اصال �اورم ن� شه
چرا؟ 

:�ش و خم کردو در ادامه گفت

� دوتا گوش مخم� روی � ...ن�اە کن -  من بب��
� بی�� 

رد نکن ، م�الد اعصاب من و ب�ش�� از این خو ...
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...�مشو از جلوی چشمم

...ـ اینه رفاقتت؟

ون اور  دمدست اش و گرفتم و از اتاق ب��

ش و �ا �قه اش و گرفتم و �ه دیوار چسبوندم ا
� دندونای بهم چفت شد م اعص�ان�ت از ب��

:غ��دم

ی و ، تا حاال ش لعن�� تو �ا هزار نفری... دە دخ��
� و خط دور این �...ب�ی�� و واسش له له نز�� 

� دستام خفه ات � ... کنم�کش و گرنه �ا هم��

...صورت اش قرمز شدە بود و تقال � کرد
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...بردار دس�ت رو...ب...ـ دارم خفه � شم

د. رهاش کردم � ...نفس نفس م��

ین ـ نخ�� مثل این که قض�ه جدی تر از ا
...حرفاس

...کدوم قض�ه؟...کدوم قض�ه هان ؟...

�ه روی شونه ا م زدو �ا دست اش آروم چند ��
:گفت

...کردە  ـ �لوت پ�شش گ�� کردە ، �د جورم گ�� 

!یهو یخ شدم
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�و�ش نه �خاطر این که واقع�ت و داشتم از ز 
!م�دە بود� ش��دم �ل�ه �خاطر اینکه م�الد فه

...و این �ع�� �ه فاجعه ی بزرگ

...نفس عم��� کش�دم

ه دهن لق تمام ترس ام از این بود که مثل هم�ش
ت مامان اش و �از کنه و همه چیو �ذارە کف دس

!و �ا�ا

�نه ی اونم دق�قا زما�� که من دست رد �ه س
عموم زدم !دخ��

س ها م�الد وارد اتاق شد �ه سمت گروە ع�ا
رفت �شت � اش وارد شدم

نوز متوجه �ه ن�اە ز�ر چش� �ه دن�ا انداختم ه
...حضورم �شدە بود
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� خودم و �ا د�دن اش تمام قول و قرارها�� که ب ��
...خودم بودو ز�ر �اهام گذاشتم

...اصال �جهنم هر�� شد شد

ە رو  تقد�م  نکنه �ا�د �ش�نم و دو دس�� دخ��
رم م�الد کنم و ��م ب�خش�د من عرضه ندا

...امش�خاطرش جلوی �ق�ه وا�سم و ��م � خو 

فراموش  برای چند لحظه موقع�ت و جا��اە ام و 
...کردم

�سم آدم دوست داشتم برم و کنارش �ش�نم � دو 
...�ه دندە ا�ه لج�از و

خودم  د�گه ن� خواستم �ا مدل حرف زدنم از 
ش�مونم دور اش کنم و �اعث �شم واسه این که �
م �الم کنه از رفتاری که داشتم �ا هر آد� ه

...�شه
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�ن رفی ق ام مخصوصأ این که حاال د�گه به��
...بهش چشم داشت و آبرو هم �ش ن� شد

دی وق�� �ا ��ای د�گه صح�ت � کرد حس �
...بهم دست � داد

!...�د که چه عرض کنم �ه حس وحش�نا�

•••

"دن�ا

وندم نا خدا�اە �م و �ه سمت در سالن چرخ
� داشت �ه سمت ام � اومد �� اهم �ت �ه حس��

...ا�ش مرت�که. حالت اول�ه برگشتم

در  ای �اش � شد �لند شدو هر�� از ده�ش
 ح�ف ح�ف که �ا�د تحمل. اومد �ارش کرد
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...کنم

 پو. جلو اومد و روی صند� کنارم �شست
�

�
:کردو گفت

؟ ـ خو��

:جمد گفتمن�م ن�ا� بهش انداختم و �ا لح�� من

...مر�...

هم کردە بود مثل اینکه اون دفعه �ا �� مح� که ب
�ه بزنممتوجه شدە بود که منم � تونم بهش �� 

بود  واسه همینم لحن حرف زد�ش تغی�� کردە

احت شدم اما من واسه این که بهش �فهمونم نار 
ه ع�اس � �ا روی �ا انداختم. بهش اهم�ت ندادم
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ە شدم ...ها خ��

ا دن�ا خانوم ؟ - چه خ��

د تو همون حال�� که بودم �ا همون لحن � 
:گفتم

سالم�� اقای مقدم...

 از .چند دق�قه ای سکوت کرد
�

ش د�گه حر�
!�اشد و رفت! �ش��دم

دفک کنم از مدل حرف زدن ام خوشش نیوم

هر چند من اصال احساس �دی �س�ت �ه 
�قا روی م�الد اومد دق. حرفا�� که زدم نداشتم
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هش �ا ل�خند رو کردم ب. همون صند� �شست
:که در مقا�ل ل�خندم ل�خند زدو گفت

...ـ سالم چطوری دخ�� ز��ا

؟... خ��م تو خو��

!اشم؟ـ مگه � شه تو اینجا �ا�� و من �د �

...هه

تمثل این که تو �ش �ه نقشه ها�� داش

تو دلم �� خودم و فحش دادم

م د ل این نرە �ه جای این که دل �� مقدم و ب��
...غول و بردە بودم
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� �ا   �اشدم و �ه سمت حس��
�

تند  �� هیچ حر�
جام � . کردم مشغول راهنما�� ع�اس ها بود

ە شدم ع�� �. موندم و چند لحظه ای بهش خ��
� و حرف زدن �اهاش �عدە �م مح� ه ای رف��

ر�ا زدم و اون روزش �ارە درس�� بود؟ دل و �ه د
:جلو رفتم و گعتم

ا و ب�خش�د من واسه عوض کردن ل�اس ه... ِام...
گ��م �ا�د کجا برم؟

از  �ه سمت ام برگشت �ا ش��دن سوالم دست
:تل�خندی روی ل�اش �شست و گف. �ار کش�د

...ـ دن�الم ب�ا

برد که از  �شت �ش راە افتادم من و �ه �ه اتاق
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 که �� از دیواره
�

ای اتاق و در آینه ی خ�� بزر�
دی که روی بر گرفته بود و لوازم آرا�ش های ز�ا

� آرا�ش بود ...م��

...فهم�دم سالن گ��ِم 

ش رو . �ا دست �ه صند� ارا�ش اشارە کرد
�ه سمت در خرو�� رفت و خارج . �شستم

...شد

•••

 � "حس��
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:ب�ا�� و صدا زدم

جانم اقا_ 

سا� و ند�دی؟... 

�ه لحظه ص�� کن�د...ِام_ 

. ک کردمتا اون رفت که سا� و ب�ارە گو�� و چ
نه و اومد�ش قرار بود �� از ع�اس ها بهم زنگ بز 

زنگ زدە  اما نه. و اطالع �دە که معطل اش �ش�م
 شمارە اش و گرفتم و ! دادە بود pmبود نه 

دن برگشتم �ا د�. گو�� و در گوشم گذاشتم
...ق�افه ی دلقک سا� قد� عقب گذاشتم
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:گو�� و قطع کردم و گفتم

ق�افه ی !...این چه �و وضع�ه سا�؟...
�مم خودت �م ش��ه دلق�است رف�� �شس�� گ� 

کردی واسه من؟

م اوردو رضا این �الرو � ...ب�خش�د اقای مقدم_ 
فلنگ و �ست

صورتت و م�دی دست اون خول و چل؟...

� ب�ی!...چ��ار کنم اخه؟_  نم گفت ب�ا �ش��
م، منم استعدادی تو گ��م و این داستانا دار 

ورت مجبور شدم �ش�نم گ��مم کنه که �جای ص
م کرد َب��  ش��ه کف��
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و سالن ب�ا برو �ه �ارت برس مدل ت...ب�ا برو...
ب�ار فقط زود �و تهش و هم ...گ��م منتظرە

�مبود تو �ارت ب�ینم اخرا�� 

:ت�ا لح�� که دلخوری توش م�ج � زد گف

سال �ه  �عد این همه...دست شما درد نکنه اقا -
...�ار من اعتماد ندار�ن

و ...عه خودت و لوس نکن... ع کن برو �ارت و ��
که ب�ش�� از این معطل �ش�م

م قدم �ش و ز�ر انداخت و �ه سمت سالن گ��
 صفحه ی گوش�م و روشن کردم که. برداشت

م که �ا صدای ج یغ دن�ا شمارە ی ع�اس رو �گ��
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دم و �ه تند �م و �ه سمت سالن گ��م برگردون
...�عت �ه سم�ش �ا تند کردم

•••

"دن�ا

حا� که  مثل برق گرفته ها خش�م زدە بود و در 
دم دستم رو قل�م بودو از ترس نفس نفس م � ��

:گفتم

؟...تو... !!ی ؟�� � خوا...اینجا!...تو � هس��

عقب  ��ە که �ا جیغ من از ترس انقدر عقب
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:که گفتشو ! رفته بود که �ه دیوار چس��دە بود

!سا�_ 

!سا� ک�ه؟!...سا�؟...سا...

� درو تند �از کردو وارد شد حس��

!ر�ختند تو اتاق طو� نکش�د که همه

!ـ �� شدە دن�ا ؟

:�ا ترس �ه مردە اشارە کردم و گفتم

!این ک�ه؟...این...
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ه �ق. اخماش در هم شدو �ه سمت ��ە رفت
:کش�د  اش و گرفت و �ه سمت در بردش و ف��اد 

و درست تا زما�� که �اد نگرف�� �و ر�ختت ر  -
تو این ک�� و جلو مردم ظاهر �� حق نداری �ا

مفهومه؟...اتاق �ذاری

ه صداش توی سالن غرق سکوت ا�و شد و هم
ە شدە بودند ک ه متعجب و ترس�دە بهش خ��

:برای �ار دوم داد زد

 وقتم و �مش�د ��ارتون امروز �ه اندازە ی � -
�

ا�
حرومتون کردم

ە بودم و تو شوک د ستام و درحا� که بهش خ��
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 خوردە حرکت دادم و شا� که از روی موهام ُ� 
. هام کش�دمبودو دور گردنم افتادە بود و روی مو 

پ�دا  ز�ر چش� اطراف و ن�اە کردم و ک�فم و 
...کردم

ون � رفتند از ترس این   .همه داش�ند از اتاق ب��
� تو اتاق تنها شم و �ق�ه ی  که �ا حس��

ِم جیغ زدن اعص�ان�ت اش و �ە من �� گناە �ه جر 
�م و . و ترسوند�ش خا� کنه ک�فم و برداشتم
آروم  ز�ر انداختم که �م�� جلب توجه کنم و 

ارج �شت � آخ��ن نفری که داشت از اتاق خ
...� شد قدم برداشتم

:یهو صداش �لند شد

تو کجا؟ -
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:آروم برگشتم و ن�اهش کردم و گفتم

�م دار�م � ش...مگه نگف�� �م ش�م؟...مگه...
...د�گه

وم و تو �از . برگشتم که برم که تو �لو خند�د 
!ستدس�ش زندو�� کردو عقب کش�دم و درو �

-  � � اعصاب درست و ح...برو �ش�� سا�� برو �ش��
 �� از ندارم مثل اون دفعه از دستم ناراحت �

ونا �� ب�� � کت م�� ��

:گفتم  چشمام و ر�ز کردم و دست �ه �مر شدم و 
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عه �س فهم�دی از دس�ت دلخور شدم؟...

...خب...خب -

؟... خب ��

 کردو �حث و عوض کرد
�

:پو�

وع کنم - � �ارم و �� م...برو �ش�� دستام و  من م��
�شورم ب�ام

!رفت

وع کن � تا �ارم و �� ! م؟اون گفت برو �ش��
درگ�� �ه  �ا ذه�� ! منظورش دق�قا کدوم �ار بود؟

م و گوش�. سمت صند� قدم برداشتم و �شستم
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ون م�اد از توی ک�فم در اوردم که حداقل تا ا
ی  تق���ا دە دق�قه ای گذشت. �گرم �اشم و خ��

!�شد

اهم و از �الفه ن�. سکوت همه جارو پر کردە بود
ینه صفحه ی گوش�م گرفتم و اومدم که تو آ

ە ی ح � خودم و ن�اە کنم که �ا ن�اە خ�� س��
ی �ه جیغ زدنم نموندە ب � ود که مواجه شدم چ��

د و گفت :دس�ش و روی ل�ام ف��

ە ی جیغ ...مگه جن د�دی تو؟...ه�س - دخ��
نه � .. .ج�غو � راە �ه راە جیغ م��

� کش�د  نفس راح�� کش�دم و . دس�ش و �ای��
:گفتم
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ت جیغ اوال که من جیغ ج�غو ن�ستم و عمه ا...
�ف دارە ودی دوما توهم جای من ب...ج�غو ���

من  اون مرت�که رو �ا اون گ��م مزخرف که
نفهم�دم واقعا هدفش �� بودە و اصال 
نه � خواسته خودش و ش��ه چه موجودی �ک

�عا� سوما جنا...� ترس�دی و �س � افتادی
ە م���  ای مردم خ�� �ا ...؟عادت داری �ه دخ��

اون چشات

ل چشماش درشت شدو صورت �ا نمک اش تو د
!برو تر کرد

رمورد اوال که حرف دهنت و �فهم حق نداری د -
ا عقل دوم...خانوادە ی من اینطوری حرف بز�� 

�� تو �لت ن�ست و �اجهت و �� جهت جیغ م � ��
م مگه �عدش...فکر نکن �ق�ه هم مثل خودتن ها

چشمای من چشونه هان؟؟؟
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صند�  �� اهم�ت ن�اهم و ازش گرفتم �ه �ش�� 
:تک�ه دادم و لب زدم

برو �ا�ااا... 

:یهو صداش �اال رفت

؟ - چه زری زدی؟؟؟! �� گف��

ون زد جرات  تا حاال ک�. چشمام از حدقه ب��
اون  اما !) چه زری زدی( نکردە بود بهم �گه 

!گفت

دم و از جام �اشدم ک�فم و . دندونام و بهم ف��
:گوش�م و برداشتم و گفتم
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من غلط �کنم واسه ی تو �ار کنم...

من غلط �کنم واسه ی تو �ار کنم...

:�ه سمت در خرو�� �ا تند کردم که گفت

ردی و �ا مثل اینکه �ادت رفته قرارداد امضا ک -
ا�ط اش کنار اومدی؟ من هر ل حظه �ا همه ی ��

�ن خطا�� که ازت ب�ینم � تون م �ه جرم کوچک��
� آبرو و شهرتم ازت ش� ا�ت کنم �ه خطر انداخ��

...و بندازمت گوشه ی هلفدو�� 

روم در حا� که �جام م�خکوب شدە بودم آ
...دمخودم و حرکت دادم و برگشتم ن�اهش کر 
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� که ا�ه از ب�ا �گ�� �ش...حاالهم اونجا وای�ستا - ��
ت �ا کرام این ب�ش�� تأخ�� تو �ارت ب�ینم حسا�

ال�ات�ینه

قف� . داون لحظه لب هام �ه هم قفل شدە بودن
ه دلم �ا این ک! که �اهیچ �ل�دی �از ن� شد

م اعص�ان�ت جیغ �کشم و �� � خواست از
کت کوفت�ت �ار کنم و م دل ات ن� خوام تو ��

ستم و �اشم �ه سمت صند� قدم برداشتم و �ش
...مثل �ه �ت �ه �ش�� صند� تک�ه دادم

•••

 � "حس��
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درجه �ک و  عا �ار��ال �ه این م�گن �ه م�المه ی
ا �ا�د مثل اینکه �ا� وقت. �ه ن��جه ی عا�

اال تر �دخل�� کردو صدارو از حد طرف مقا�ل �
� کنه و حرفات ە برد که �ل�م گوشاشو ت�� ...و �گ��

و خودم �ه  روی صند� چ�خ دار �شستم
�ازو لوازم آرا�ش های مورد ن. سم�ش کشوندم
� چ�دم  دستمال مرطوب برداشتم و . روی م��

ل�م روی پوست س� و شفاف اش لغزوندم که �
ون �کشم غ از �ه اما در�ــــ. ��م لوازم آرا�ش ب��

!مثقال کرم پودر �ا ح�� ضد آفتاب

!آرا�ش هم که ن� ک�� ...
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�ه تو ر�� ندارە -

وش قفل �ا چهرە ا�� خن�� و ضایع شدە ن�اهم ر 
:�ا ��� گفت شد که

روی  نکنه آرا�ش کردن و نکردن مدلینگتون -
قرار داد تاث�� دارە؟

 کردم و گفتم
�

:پو�

...خ�� پرو�� ...

گو گ��مورو اصال برو �...اونم �ه تو ر�� ندارە -
نکنه ...ا؟تو چرا �شس�� اینج...آرا�شگرتون ب�اد

ردم که اومدی لختم ک�� ب�ی�� جای�م و عمل ک
فدو�� ��ــــع بری ش�ا�ت ک�� بنداز�م گوشه هل
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...آب خنک م�ل کنم

:ز�ر لب در ادامه گفت

کسام حاال ان�ار ا�ه عمل کردە �اشم رو ع -
ی هم � ذارە     ...تأث��

رجیح دادم انقدر ز�و�ش دراز و ن�ش دار بود که ت
وع درمقا�ل حرفاش سکوت کنم و �ارم و �� 

...کنم 

ل� ا�ه زحم�� ن�ست چشمات و ب�ند �شت �... 
...ات و آرا�ش کنم

:فتاز صند� جدا کردو شوکه گ یهو �ش�ش و
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؟ - ؟!...�� ؟!...چ��ار ک��  اونم!...آرا�ش ک��
!تو؟

...�ه نه �ه عمه ات...

:تانگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت و گف

درمورد خانوادە ی من درست حرف بزنا -

:تو �لو خند�دم و گفتم

صال درست حرف نزنم چ��ار م�ک�� هان؟ ا...
�گو ب�ینم عمه داری؟
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:فتن�اهش و ازم گرفت و هول و دس��اچه گ

...خب...خب -

داری؟...

:ن�ام کردو آروم شدو گفت

؟...نه ندارم - تو ��

:ل�خندی روی ل�ام �شست و گفتم

...منم نه...

ست �س چرا گف�� درمورد فک و فام�لت در  -
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حرف بزنم هووم؟

ت درست تو چرا گف�� من درمورد فک و فام�ل...
حرف بزنم هووم؟

نم�دونم -

منم نم�دونم د�گه...

:براش و �اال بردم و گفتم

�ارم و   د�گه ز�ون درازی نکن چشمات و ب�ند ... 
وع کنم ��

ای منو نکنه تو واقعا � خو !...ص�� کن ب�ینم -
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؟ �ل � خوای چند تا عکس خوش...آرا�ش ک��
ون �ا ق�افه اش  چند تا عکس از مد� که �دی ب��

و ش��ه م�مون کردی؟

ە شدم و �� اخت�ار زدم ز�رە خ ...ندەبهش خ��

لقک هم اون انقدر ز��ا بود که ا�ه ش��ه �ه د
ود که آدم گ��م � شد �ه دلقک �امزە ی �انمک ب

مو�� نداشت !از ن�اە کردن بهش س��

�  دس�ش و گرفتم و . حر� از جاش �لند شد
...جاش �شوندمش

د ن�س�� �ل...من ن� ذارم �ه صورتم دست بز��  -
�� چشم و چارم و درم�اری �ه ق�اف � ه دارم اون م��

ی �د�خت � شم و هم ازم � گ��
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داری اخالق درست و حسا�� که ن...راس م�گ�ا...
�ش ب�اد �ال  �ه ق�افه داری که اونم ا�ه �ه �ال�� 

آس و �اس � �� 

ق نکه خودت از اخال...حرف دهنت و �فهم -
 

�
ی �م و ک� نداری �ه من م�� �  خوب چ��

ه اول �ه سوزن �ه خودت بزن �...�داخالق
...جوالدوز �ه مردم آقااا

� من حوصله ی �حث کردن �ا تورو ...  بب��
ال� وقت من و تلف نکن که ...ندارم

� طور�شم وقت دارە � گذرە و هنو  ز هیچ هم��
ری و از ز�ر ا�ه � خوای بهانه ب�ا... �اری نکرد�م

�ار در بری اون د�گه �حث اش جداست
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من فقط ! ؟من � خوام از ز�رە �ار در برم! من؟ -
رو �گو دارم م��م تو �لد ن�س�� آرا�شم ک�� ب

اهلش ب�اد

ە شدن �اعث ش � خ�� ە شدم و هم�� د بهش خ��
...سکوت کنه

مدرک دارم...

!...مدرک داری؟ -

:پزخندی زدو گفت

؟... !مطمئ��
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ارە م�خوای برم ب�ارم �شونت �دم؟...

 برو ب�ار -
�

!ا�ه راس م��

� آرا�شت کنم �عد �ار �شونت م�... ...دم�ش��

 شوکه �ش و �ه �ش�� صند� تک�ه داد و 
وع کردم ...چشماش و �ست و ��

جدی جدی مدرک داری؟...حاال واقعا -

ترک�ه مدرک گرفتم...ارە...

•••
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"دن�ا

� آرا�شم �د شه روز�ا!...نه �ا�ا...  رت س�اهه بب��
� ...ها ...دارمم بزنن نم�ام جلوی دور���

:تو �لو خند�د و گفتم

نگران ن�اش -

:موهام و �شت گوشم برد و �الفه گفت

...�اشو...نه اینجوری ن� شه -

:چشمام و �از کردم و گفتم
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؟... !�� شد نتو�س��

از  �ه کش مو . شونه رو برداشت. پوزخندی زد
و توی کش موها�� که توی �ه �ا�س کوچول

ون اورد و �شت �م رفتم . بودند ب��

وع کرد �ه شونه زدن موهام �عدشم � ا اون ��
ست �ه کش موهام و مدل گوجه ای �االی �م �

! بودموهم تو صورتم ن جوری که ح�� �ه تار
...اومدو دو�ارە روی صند� �شست

...حاال شد...اهااا -

 چشمام و �� حرف �ستم و . ب�ند چشمات رو
اومد اما بنظر حرفه ای � . صورتم و دادم دس�ش

522



��جه ی من تا زما�� که �ا چشم خودم ن�ینم ن
 �ارش رو �اورم ن� شه �� مقدم مدرک

..هآرا�شگری و این داستانارو داشته �اش

ی شدو اون  چند دق�قه ای توی سکوت س��
...مشغول �ارش بود

� تو�� �از ک�� چشمات رو -

 دوست. چشمام و �از کردم و بهش زل زدم
نم که داشتم آرا�شم �د شه و �� �ش غر بز 

ای حال�ش شه مرد ن�ا�د وق�ش واسه ی �ار 
رە تلف ب�خودی که ه�چگونه مهار�� توشون ندا

...کنه

از �م  �عد از �� سکوت �ا صداش ان�ار خواب
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:پ��د

...ـ اینطوری هم ن�ام نکن

دوس دارم اینطوری ن�ات کنم...

 �� � ...ـ �ا ن�اهت تمرکز ام بهم م��

 چ��ارت کنم؟...
�

م��

ای د�گه ـ چه م�دونم �ا گوش�ت ور برو �ا �ه ج
رو ن�اە کن 

چشمام و ب�ندم خ��ه؟...
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...�از ک��  ـ ارە ب�ند هر وقت الزم شد بهت م��م

م چشمام و �ستم �ه ب�ست دق�قه ای چشما
ە ک ه برای �سته بود �م موندە بود خوا�م ب��

� �ار �ا صداش چشمام و �از کردم ...دوم��

...ـ �از کن چشمات و �اال رو ن�اە کن 

د... ...اخ�ش داشت خوا�م می��

د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

�� بهت ـ معلومه تو این ب�ست د�قه سکوت ، خ
...فشار اومدها
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...ارە خ��...

�گه براش توی دس�ش و �جاش گذاشت و �� د
وع کرد �ه آرا�ش ز�ر چشمام. برداشت ��...

لم فقط ان�ار که توی د. دە دق�قه ای طول کش�د
...حساب � کردم ب�ینم چقدر طول � کشه

...ـ تموم شد

م پ��دم جمله اش تموم �شدە بود که تند از جا
�ب و ایراد دوس داشتم تو آینه خودم و ب�ینم و ع

ت و �ه که یهو مچ دستم و گرف. �ذارم رو �ارش
!حالت اول�ه برگردوند

 تموم ش...ای �ا�ا چته تو...
�

!د ؟مگه ن� �
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... وم شدـ منظورم این بود که م��اپ چشمات تم
...ل�ات هنوز موندە

...ای خدا تو چقد لم� زود �اش د�گه...

:�ا لح�� �امال جدی گفت

تم �شدە ـ �ه جای �شکرته ، خ��ه هنوز �ک ساع
...که اومدی �شس�� اینجا خانوم خانوما

 هنوز ـ من دوساعته �شستم اینجا �عد تو م�
�

�
�ک ساعتم �شدە ؟

ا �. صفحه ی گو�� اش و جلوی صورتم گرفت
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ز د�دن تا�م اش حرف تو دهنم ماس�د و ا
وی خجالت آب شدم اما ح�� س� نکردم �ه ر 

خودم ب�ارم 

ت ام واقعا راست � گفتا هنوز �ه ساع و�
!�شدە بود

وع کن ... ە ن�...خ�� خب �� اشه رنگ رژم ت��
...ها ، دوس ندارم

ـ امر د�گه ا�� نداری ؟

نه...

:ز�ر لب پچ زد
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...پررو -

...دارم � شنوما...

 کرد
�

 پو�
�

شت خط لب و بردا. از � �الف�
وع کرد ات و حر�ا�شو ز�ر نظر داشتم رژ م.  ��

� ب � براق و از روی م�� رداشت و �ا برداشت ، �ه چ��
�ه ای ز  . دانگشت اش روی ل�ام �ه صورت ��

ن �ار �ه روی ل�ام زوم کردو حرکت انگشت اش ای
�ه ای نبود �ل�ه آروم انگشت  اش صورت ��

حدودە روی ل�ام � لغ��د و ن�اهش قفل اون م
!شد

و �لو�� داشتم غرق لمس و ن�اهش � شدم که یه
:خم گفتصاف کرد و تند از جاش �لند شد و �ا ا
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ـ خب د�گه تموم شد 

:ز�ر لب گفتم

ه �...کثافت من که م�دونم دلت � خواد...
ر فرار بوسه و �ه جمله ی دوست دارم که انقد

...کردن ندارە احمق   

...حاال خ��ه انقدراهم آسون ن�ستا

ه برسه برای �ه آدم معمو� هم �ارە سخت�ه چ
� مقدم �ا اون همه د� د�ه و �ه ک� مثل حس��

ودم که انقدر تو اف�ارم غرق ب. ک�ک�ه و شهرت
. �ادم رفت �اشم و صورتم و ن�اە کنم

ز تو آینه وقت و تلف نکروم از جام �لند شدم و ا
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تم و د�دم تا صور . ی رو �ه رو خودم و ن�اە کردم
!خشک زد

:ز�رلب بهت زدە پچ زدم

...�سم هللا...

ون آرا�شم خدای من ق�افه ام تغی�� نکردە بود چ
چند برابر  اما ز��ای�م! مال�م بنظر میومدو ال�ت

 چقد حرفه ای چقدر �ا ظرافت و ! شدە بود
!...دقیق

ا �شه محال ممکن بود م��اپ آرت�ست ز�� پ�د
دم لذت از ن�اە کردن �ه خو . که رو دس�ش بزنه

... داشتم� بردم جوری که از آینه چشم بر ن�

که   چند لحظه س� کردم خودم و ن�اە نکنم
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� دستا ...شهب�ینم کجا رفت د�دم مشغول شس��

� دستاش و شست و �ه سمتم اومد از روی م ��
دستمال برداشت و دستاشو خشک کرد

آرا�شتو دوست داری؟...ـ نظرت چ�ه؟

�اە درحا� که تو آینه جای جای صورتم و ن
ا� از � کردم ل�ام و کج کردم و �ا لح�� خ

:احساس گفتم

� �دک ن�ست...

:�ه ن�ا� بهم انداخت و بهت زدە گفت

!ـ �دک ن�ست؟
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 �  کردم و برگشتم �ه سمت اش �م و �اال و �ای��
:گفتم

اهوم...

 خ��ه اتفاق خا� ن� افته
�

...ها ـ ا�ه ��

...موهام و واسم �از کن ...ن� �م...

:�ا خندە گفت

...ـ ب�ا جلو

:جلو رفتم و گفتم
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ها... ...آروم �ازشون ک�� ، دردم نگ��

:خند�د و گفت

...�اشه...ـ �اشه

وع کرد �ه �از کردن موهام ��

دست  کش و برداشت موهام تو صورتم ر�خت �ا 
رحا� که �ا ازتو صورتم آروم کنار زد و د موهامو

ە اش حس � کردم من �ه تا�ل وی نقا�� ن�اە خ��
ش دارە لذت ام که اون از د�دن ثان�ه �ه ثان�ه ا

روی ابروها  تمام و رو � برە  دستم و جلو بردم و 
ش�دم و �ا و �عد گونه هاش و و در نها�ت ل�اش ک

:خندە گفتم
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ب�ینم خودتم آرا�ش م�ک�� �ا نه؟...

. ومدآخه المصب عینههو تا�لوی نقا�� � م
در �اش � شد بهش گفت چشمای خودت و انق

ه چشم خسته نکن واال انقدر که شما خوش�ل �
دم که اوم. م�ای ما انگشت کوچ�کتونم ن�س��م

بردو �ه  بزنم ز�ر خندە که دس�ش و �شت �مرم و 
اوری سمت خودش کشوندم و خندم در �مال نا�

!توی �لوم دفن شد

� حرکت اش �اعث شد تازە متوجه ن �ع و هم��
م و د�گه ن�اە اش که بنظر عاشقانه � اومد �ش

ی ن�م � !چ��

 � ی که بهش زل زدم �ع�� واقعا من �ه اون چ��
روی  ل�خندی مرموز ! � خواستم رس�دە بودم؟
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نه ام آروم �ا �شت دس�ش گو ! ل�اش �شسته بود
ازش اش �م �م داشتم تحت تاث�� نو ! نوازش کرد

�ک�� لحظه �ه لحظه بهم نزد. قرار � گرفتم
!...� شد 

فس های انقد صور�ش �ه صورتم نزد�ک بود که ن
ساس پر حرارت اش و �ه وض�ح توی صورتم اح

!...� کردم

ە ش ...دم�ه ل�ای برجسته و خوش فرم اش خ��

ە بود رو �م موند. �� اخت�ار ل�م و آروم گ��دم
ه رو �ه پنجه وا�سم و ق�ل از این که اون بوس

�اە ، صورت ناخودآ . ل�ام بزنه من �ار و تموم کنم
بود منم  مثل این که فهم�دە. ام و جلو تر بردم

...دلم � خواد

ی نموندە بود که ل�امون بهم برخو  � رد کنه چ��
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...که

ا کرد �ا ش��دن صدای در تند خودش و ازم جد
قصد  دس��اچه درحا� که ان�ار از �اری که

وی داشت انجام �دە خجالت � کش�د دس�ش ت
�ه سمت در رفت موهاش فرو برد و

ە لعنت لعنت لعنت
�
چقد من �د شا�سم .ا

...اخه

ه از من فقط دستم �ه این خروس �� محل برس
ی نموندە بودا. وسط نصف اش م�کنم � ...چ��

دم ش دست ز�ر ل�� �� فحش نثارش کردم و س��
...�ارما

دم چقد برگشتم �ه سمت آینه �ه خودم ن�اە کر 
...ناز شدە بودم
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...�ا�ا دمت گرم آقای مقدم چه کردی...

�ه . وش�دم�ه خانوم اومدو �مک ام کرد ل�اسم و پ
� بود که تا  هن �قه �از �دون آست�� �  پ�� �ای��

ش� ام کفش های �اشنه �لند م.زانوهام میومد
...پوش�دم

 توم ب
�

ود �ه �ا عشوە ای که از همون �چه �
مت سمت سالن ع�ا� قدم برداشتم همه �ه س

...ام برگش�ند

ا ذوق و م�الد �. تو چهار چوب در وا�سادە بودم
مت ام شوق �غل کردنم دستاش و �از کردو �ه س

:اومد

...ق��ون...ــ ن�اە اش کن تورو خدا
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کنم که   ق�ل اینکه من �خوام حرک�� روش پ�ادە
� �ا . این �ار جلوی جمع آبروش برە اخم  حس��

...جلو رفت و نذاشت م�الد ادامه �دە

وع ـ �چه ها برگردین � �ارتون آمادە ش � تا �� ��
کن�م

� و مشغول شد ند اما همه ن�اهشون و ازم گرف��
ە بود ثان�ه گرە  ثان�ه �ه! م�الد همچنان بهم خ��

� مح�م تر � شد ا� که رضا درح. ابروهای حس��
م گفتو گو �ا چندتا د�� م�� خلوت کردە بودو گر 

وم و آر . بود ن�اهش روم چرخ�دو خشک اش زد 
ه درحا� که هر ن�اهش چندین �ار روی �

� � شد � ه سمتم قدم محدودە از �دنم �اال و �ای��
:برداشت
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مانکن که م�گن تو�� ها...جووون_ 

� �ا اخم م�الدو ن�اە کرد :حس��

...م�الد ت��رو -

...ــ من که �اری ندارم

دونم �ا اخم چشم غرە ای واسش اومد که نم�
 �� شد که ن�اە حر� اش و ازم گرفت و 

. ش موندهمونطوری که ازم دور � شد ن�اهم رو 
� �ه رضا زد حواسم رفت  �ا �س گر�� که حس��

...��� زدم ز�رە خندە پ�ششون و

ی نگفت...آخ خدا ازت نگذرە_  � ...ممن که چ��
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� ل - حن حال شما خ�� ب�جا � ک�� �ا �ه همچ��
بهم ز�� �ا مدل من حرف � ز�� 

:رضا ن�ا� بهم انداخت و گفت

ای �ا واقعا � خو ...� بی�� چ��ار م�کنه؟_ 
؟ � آد� هم�اری ک�� همچ��

� �لند شد :یهو صدای حس��

ون...رضااا - �مشو ب��

ن�اهم  همه بهت زدە ن�اهمون � کردند و منم
� دستم و گر  تا ! فتقفل ن�اهاشون بود که حس��
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لن �ه خودم اومدم توی خلوت ت��ن جای سا
ش�د و خط �قه ی �از ل�اس و آروم �اال ک! بود�م

!س�نه ام و �ا �قه ی ل�اس پوشوند

!شوکه فقط ن�اهش � کردم

ن و د � غار �م موندە بود ابروهام �اال ب�� هنم ع��
م که فک �از، اما س� کردم جلوی خودم و �گ�� 

ە. کنم تا حدودی هم موفق شدە بودم فقط  خ��
�اهش و چشماش و تماشا � کردم و اون مدام ن
ی �ه ز�ون ازم � گرفت و ن� تو�ست ح�� �لمه ا

!شا�د � خواست ببوستم! ب�ارە

رار صاف وا�سادم و و تو حالت آمادە �اش ق
...�لو�� صاف کرد. گرفتم

ش مثل این که ن� دو�ست در جواب حرکت ا
ودم هرچند حق هم داشت منم ب. �ا�د �� �گه
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�ل چشمای ز�ون تو دهنم ن� چرخ�د اونم در مقا
...نافذ دن�ا خانوم

دم این �ار واقعا دا. �م و ز�ر انداختم � شتم م��
دم که ز�رە خندە که مح�م ل�ام و روی هم ف�� 

:گفت

ە...ـ اینطوری ...اینطوری �اشه به��

 � ...ی ��مل�ام و از هم �از کردم تا اومدم چ��

:خت و گفت��ــــع �ه ن�اە �� �ه � تا �ام اندا

وع کن�م ـ ب�ا که ��

...�ا چهرە ای خن�� �جام موندم! رفت 
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و بزور �اهام و حرکت دادم و همونطوری ت
ه �ه جا��ا� ک. �شت �ش راە افتادم فکر

قا�� که از یهو آ. واسم در نظر گرفته بودند رفتم
د �ه س � مت ام اعص�ان�ت پوست اش �ه قرمزی م��

:اومدو گفت

قه اش این ـ کدوم ب�شعوری گفته این ل�اس �ا�د �
...مد� �اشه؟

� کش�د ور�م �ه ج. �قه ی ل�اس و گرفت و �ای��
� کش�د که ان�ار ارث �ا�اش و خو  ردە بودم و �ای��

. رگشتل�اس �ه حالت اول�ه اش ب. �ه آ�م روش
تو چشمام  اقاهه ن�اە اش و از س�نه هام گرفت و 

!زل زد
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ام  �ا لغزش گرمای دست اش روی پوست نازک
� و د�دم که �ا . �ه جوری شدم یهو حس��

م و از اعص�ان�ت �ه سمتمون میومد ��ــــع ن�اه
درو دیوار  اقاهه گرفتم و روم و برگردوندم و �ه

ە شدم که �م داد نزنه و همونجا خ ودم و خ��
د از ترس �ا ف��ادی که کش�. خ�س کنم آبروم برە

:لرزی ز�رە پوستم دو��د

...ـ چه غل� داری م�ک�� هان؟

�ه ِمن  مردە خودش و �ا ترس و لرز عقب کش�د و 
:و ِمن افتاد

...دمفقط �قه اش و درست کر ...ب�خش�د...ــ ب 

ت ز� �ا لح�� که �ه اعص�ان�ت و خشم � گف
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:ف��اد کش�د

ون تا �عدا �ه حسا�ت برسم ـ برو ب��

!واقعا ترس�دە بودم

�ه  احساس کردم �ه جای اون مردە � خواد 
 کنه

�
ە �ه اعص�ان�ت اش لرز . حساب من رس�د�

داخت و اقاهه �ش و ز�ر ان. تن آدم � نداخت
!از سالن خارج شد

� جلو اومد  �� اخت�ار خودم و عقب. حس��
اخم  مثل این که فهم�دە بود ترس�دم. کش�دم

:اش �مرنگ شد و گفت

...�ار�ت ندارم... ـ ب�ا جلو �ا�ا
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ه رو �اال دو�ارە �ق. �ا ترد�د قد� جلو گذاشتم
:برگشت و �ه �شکن زد و گفت. کش�د

وع کن�د ...ـ ��

� هم �شت دور� � حس�� � ها �� عکس ازم گرف�� ��
رد احساس در مو . ا�ستادە بودو بهم ن�اە � کرد

د �  نم��
�

کردمو� �ه جورا�� حسش م�! اش حر�

...

...چند ساعت �عد 

...

...م شد�الخرا �ارشون �ا اخ��ن ل�اس هم تمو 

ش ل�اس در اوردم اش و توی �اور اش گذاشتم ا
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ام شال ام و روی موه. های خودم و پوش�دم
ه موی ت�ک. انداختم و �ه ورش و روی شونه ام

 توی صورتم و �شت گوشم بردم ک�ف ام و 
برداشتم و از اتاق خارج شدم

�ن؟ �ف می�� ــ دن�ا خانوم ���

 
�

س ام و �ا نف�ا ش��دن صدای م�الد از � �الف�
ون دادم و �ه سمت اش برگشتم  �ا  .صدا ب��

:ل�خندی زور� گفتم

امری دار�ن؟...�له...

...ــ نه فقط
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!فقط �� ؟...

چهارم  ط�قه ی...ــ � خواستم �اهات حرف بزنم
ن راحت �ه �افه ی دنج هست ب��م اونجا ، هم م

 
�

...تر حرفام و بزنم هم تو خست�

...پ��دم وسط حرف اش

ار �ذ...ِام من خسته ام خ�� هم خسته ام...
...واسه �ه وقت د�گه

...ــ اما

ه ی �دون معط� ن�اە ام و ازش گرفتم د�م
لم د. آسا�سورو فشار دادم و منتظر موندم

برم  � خواست زودتر درب آسا�سور �از شه و 
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ە م�الد خالص شم ...ط�قه ی همکف و از ��

...دن�ا -

� بود :متعجب برگشتم و گفتم! حس��

!جانم؟... 

�ا دست بهم اشارە کرد

...ب�ا اینجا -

:مب�خ�ال اسا�سور شدم و �ه سمت اش رفت
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!چ�ه؟...

...ـ گوش�تو �دە

...کپ کردە بودم

!...ار ؟اخه این ��ە گو�� منو � خواست چ��

:�ا چشما�� گرد شدە ن�اش کردم و گفتم

!واسه �� ؟...

...�دە �عدا � فه� ـ

ست ز�پ ک�ف ام و �از کردم و گو�� و کف د
...تق تق تق مشغول تا�پ شد. اش گذاشتم

رسه و کنج�او شدم رو پنجه وا�سادم که قدم ب
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...�ک �کشم تو �ارش

اش�� زنگ ـ این شمارە ی منه سیو اش کن �اری د
...بزن

:گو�� و ازش گرفتم و گفتم

!...شمارە ی تو ؟...

ود �ا ل�خندی که گوشه ی ل�ش نقش �سته ب
:گفت

اشته ـ نگو که دلت ن� خواست شمارە ام و د
...�ا�� 
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...دوست داشتم ��م نه و ضایع اش کنم

 �ا�د هم�شه �ا روی خوش �اهاش. و� نه
من  صح�ت � کردم مخصوصا حاال که اون از 

ی برای خودش �ه شخص�ت �د خلق و تند خو 
شوە  گوشه ی ل�م و گ��دم و �ا ع! ساخته بود

:گفتم

...سیوش م�کنم...

و  ل�خند جذب کنندە ای  قاب صورت جذا�ش
:�امل کرد و گفت

ـ � خوای برسونمت؟

س و اضطراب �ه تک تک رگ  هام دو�ارە اس��
...تزر�ق شد
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ە �ل اینجوری �خواد پ�ش برە �ه ماە نکش�د
...موهای �م نقرە ای � شه که

فم �م و ز�ر انداختم و گوش�م و توی ک�
:گذاشتم ، ز��ش و کش�دم و گفتم

م... !نه خودم م��

؟ - تعارف م�ک��

نجامش �دم نه �ا�ا �ه جا �ه �اری دارم �ا�د ا...
...�عد برم خونه

د�گه؟ ـ این �ع�� این که ن� خوای برسونمت

:ادمدرحا� که هول شدە بودم �ه ل�نت افت

554



ا�ا قا� ای �...�ع�� نم�دونم...�ع�� ارە...نه نه...
کردم

:خند�د و گفت

ـ �اشه برو �سالمت

مر� خدافظ...

ـ مواظب خودت �اش�ا

ست وارد اسا�سور شدم و �ا ل�خند واسش د
رش دستاش و توی ج�ب های شلوا. تکون دادم

ە ن�ام � کرد  دلم اصال . فرو بردە بودو خ��
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ه و ن� خواست درب آسا�سور زودتر �سته ش
 د�دم تص��ر خوش�� که رو در روم داشتم �
م�ل و  برام محو شه اما چه فا�دە مثل هم�شه
 ام �� 

�
 تاث�� بود خواسته ی من روی اتفاقات زند�

!و درب �سته شد

ون اوردم و  �ه  گو�� و از توی ک�ف ام ب��
ە شدم �� اخت�ار پوزخند ی زدم و شمارە اش خ��

:گفتم

...چقدر احمق ...

!...چقد زود دل �ست

ا�طه �ا شک ندارم این هم مثل م�الد �شنه ی ر 
� ت�پ. ج�س مخالفه و  هرچند آد� �ا همچ��

� زنند  ق�افه ای مطمئنا خ�� ها واسش له له
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...اونم آدِم د�گه

ای خوش�ل و از دور  و بر  م��ض که ن�ست دخ��
...خودش پر �دە

� مردا�� بهم � خورد ردهای م. حالم از همچ��
و � � هوس�ازە �درد نخور که تا �ه دخ��  ب�نند ع��
 زنند واسه ند�د �د�دا خودشون و �ه درو دیوار �

...برقراری را�طه

 کرد شا�د البته این �ه خوردە محتاطانه عمل �
حق دارە  فکر � کرد چون �چه خوش�ل و پولدارە

...احمق. واسه �ق�ه طاقچه �اال �ذارە

ز اوناش من ا...مگر این که خواب دن�ا رو ب�ی�� 
ودم و در ن�ستم که �ه این راح�� ها �ا �دم و خ

...اخت�ارت �ذارم جنا�ه آقااای مقدم
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� قطعه ا ی از چند ساعت ق�ل مشغول نواخ��
 شد اسمش بودم که �ا هزار زور و زحمت تازە �

و�ارە �ا درگ�� شدن ذهنم د. رو موس��� گذاشت
�ه مشت  از پ�انو فاصله گرفتم و ! گند زدم بهش

 و 
�

مح�م ک��وندم تو �ش و خست�
...رداعص�ان�ت ام و � اون �� گناە خا� ک

� بودم سكوت همه جارو پر کرد و این �ار مطم ��
... شهکه این پ�انو د�گه واسه من پ�انو ن�

�الفه . مشا�د �ا�د �ه فکر خ��د �� د�گه �اش
 کردم و 

�
�ه پ�انوی  روی ل�ه ی تخت افتادم و پو�

:چ زدمز�ر لب �ا ح�ت پ. ناقص ام چشم دوختم

اونم ...دناصال ذهن نا آرام من و چه �ه ساز ز ...
!پ�انو... نه هر سازی
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� بود که در �ه صدا در او  � ح�� مد و در هم��
واضح  صدای خفه ی �ا�ا که �ا، �از کردن در 

!� شد �ه گوش رس�د

...ـ دن�ااا

�ر هم درو �ا ا ! اما من قصد �از کردن درو نداشتم
رود بهش �از � کردم دلم ن� خواست اجازە ی و 

ە رو حتما این �ارم � خواست آمار �� . �دم
ە و ندارە که  دن�ای ب�چارە تو این خونه ک�. �گ��

...واق� واق� نگران حالش �اشه

سه نه �ه  حد اقل حال اش و راس راس� ب��
ی وع آمار گ�� ...عنوان مقدمه ای برای ��

وندم و از �ه ناچار �ه سمت در رفتم �ل�د و چرخ
:الی در گفتم
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چ�ه؟...

ـ �از سالم ات و خوردی؟

� کوروش جا...سالم ... ...نامرتون و �فرمای��

ل داد و گفت
ُ
:در و ه

ـ �از کن �ارت دارم

م �مونم و حر� از این که نتو�سته بودم � حرف
روی تک م�ل  .نذارم ب�اد تو کنار رفتم و وارد شد

اە مخصوصم �شست و برگشت و �ه پ�انوم ن�
:کرد
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زدی ترکوند�ش ارە؟ -

م که ارە... ؟ �...گ��  خوای خب حاال مثال که ��
ی؟ برام پ�انو �گ��

م - ا ؟...اونم برات � گ�� چه خ��

ی های �لندم ف رو بردم �الفه دست ام و توی چ��
ردم و و �ه �ق�ه ی موهای �شتم اضافه اشون ک

: گفتم

وع شد... ...�از ��

:خند�د و گفت
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 � ب�ا... ـ ب�ا �ش��

رفتم و رو �ه روش �شستم 

...هوم؟...

ا ...ـ پرس�دم چه خ��

ه��� من خ��م ��ە هم خ��ه...

ی که نگفت؟ - �  حدی�� ...چ��
�

...حر�

� گوش�م و از روی عس� برداشت ام و رو  ی م��
ادم و ب�نمون گذاشتم و �ه �ش�� م�ل تک�ه د
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:گفتم

شمارە اش و داد...

:�ه تای ابروش �اال ب��د و گفت

!ـ خب؟

ی داشتم بهش ز ... � نگ گفت هر وقت �اری چ��
بزنم

و  �ا �شت �ا انداخت و ل�خند رضا�ت �خش
:مرموزی کنج لب هاش �شست

ـ اوە �ار��ال
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فتم که سکو  ت ب�نمون داشتم �ا ناخن هام ور م��
ە ب. �م و �اال بردم. توجه ام و جلب کرد هم خ��

!شدە بود

!چ�ه؟...

...زنگ بزن د�گه ـ

!چ��ار کنم ؟...

�ذار �اهم  شمارە اش و �گ�� �ه قرار ...ـ زنگ بزن
ون ...ب��ن ب��

ت من چند روزە پ�ش شمارە اش و داد بنظر ...
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ە خ�� هو  ...له؟االن زنگ بزنم ن� گه دخ��

نه نم�گه...ـ ا�ه دوست داشته �اشه 

اومد�م و نداشت...

...نه ـ تو زنگ بزن حاال � فهم�م دارە �ا 

اش  برخالف م�لم گو�� و برداشتم و شمارە
گرفتم

اشارە کرد

...ـ �ذار رو �لندگو منم � خوام �شنوم

...بوق بوق بوق
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وشکر کردم تو دلم از این که جواب ن� داد خدار 

روش ازم غرورم بهم اجازە ن� داد �اری که کو 
 انجام �دم مخصوصأ � خواست جلوی خودش

...یهو...زما�� که مجبورم � کرد

 � ...ـ الووو �فرمای��

!...اوە چقد رس� 

ی ناشناس �ع�� واقعا �ا کسا�� که �ا شمارە ها
!...بهش زنگ � زدند اینطوری حرف � زد ؟

العمل  صدام و تغی�� دادم دلم � خواست عکس
:اش و ب�ینم 

...سالم...
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؟ - � !سالم �فرمای��

شته بود ن� دونم چقدر گذ. موندە بودم �� ��م
:که گفت

...الووو -

ون اومدم و �ا همون لحن پ ر از عشوە از فکر ب��
� ام صدا�� که اصال ش�اه�� �ه صدای واق و

:نداشت گفتم

...خو�� ع��زدلمم...

ە شدە بود � مکث ط. �ا�ا ، بهم خ�� وال�� حس��
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وع کنه �ه حرف زدن. کرد ...یهو منتظر بودم ��

!قطع کرد! بوق بوق بوق

...وا...

:�ا�ا �ا اعص�ان�ت گفت

ــ چرا اینطوری �اهاش حرف زدی هان ؟

رفتم اش گو�� داشت از دستم � افتاد که تند گ
...و مظلومانه �ه �ا�ا ن�اە کردم

مد�  گفتم �ه خوردە این...گفتم...چه م�دونم...
...صح�ت کنم ب�ینم عکس العمل اش چ�ه
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ابون�اس که ــ تو فکر کردی این ��ە مثل �� خ�
و تا چشمشون بهت � وفته مثل سگ �اچه ت

ن؟ ...� گ��

:بزور لب زدم

!...ن�ست ؟...

ه ن�س�� مثل این که متوج...ــ معلومه که ن�ست
� مقدِم ...طرف ات ک�ه؟ این حس��

!� فه�؟...مقدم...دخ�� 

ز کجا آخه من ا...فک کردم اینم مثل �ق�ه اس...
ا محل ن� ذارە ...�ا�د �دونم �ه دخ��

این  دفعه ی آخرت �اشه...ــ حاال که د�دی؟
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� تا د�دی �ه خوردە چ...�ارهارو � کن�ا راغ س��
...ها داد ، تا تنور داغ بود ��ــــع � چس�� 

؟... �ع�� ��

تو که ...ازــ �ع�� �ه خوردە مغزت و �ه �ار بند
دی تا د�...انقد احمق نبودی چت شد یهو ؟

ت گ�� �م �م دل اش داش...��ە بهت ل�خند زد
او�...� کرد تو س� ات و ب�ش�� کن

...�اشه د�گه...

ــ حاال هم زنگ بزن

!چ��ار کنم ؟...
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...گرە ابروهاش مح�م تر شد

�اشه د�گه...�اشه...

...�سورد گوش�م و زدم

...ــ �ا �ه خط د�گه �گ�� اش

...حرف اش و عم� کردم

...بوق او� نه دو� جواب داد

 � ...ـ �فرمای��

 �ا صدای پر انرژی و دل�� و . مکث کردم
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:مخصوص خودم گفتم

...سالم خو�� ...

:�ه خوردە مکث کرد یهو گفت

؟...ـ دن�ا؟ !...تو��

ال نظرم �ا ش��دن حرفای �ا�ا در مورد اش �ام
دم از �س�ت بهش عوض شدە بود ان�ار � ترس�

ی این که جلوش سو�� �دم و حرف اضافه ا
!بزنم

اهوم ...
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 �امال توی
�

ان ذوق زد� � صداش  درحا� که م��
:مشخص بود گفت

؟ ا؟!...ـ خو�� ...چه خ��

...هنگ فقط روی لحن اش تمرکز کردم

...�ع�� اون واقعا من� خول مغز و داشت؟

:بهت زدە لب زدم

؟...تو چطوری؟...مر� تو... خو��

ووم؟حاال �� شد زنگ زدی ه...ـ �خ���ه شما 

؟...ِام... ه��� ... االن کجا��
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:مکث کردو متعجب گفت

!...ـ خونه

ون؟...ِام م��م... بته ا�ه ال...م��م م�ای ب��م ب��
�ار نداری جناب مقدم

:�ا خندە گفت

ون ؟ !ـ ب��

�ه لب  ل�خند رضا�ت �خ�� . �ه �ا�ا ن�اە کردم
. دمخودم هم داشتم �س � افتا واال. داشت

که اون   فکر ن� کردم یهو اون آدم خشک و �د 
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م � کرد روز ولش � کردی �خاطر ه��� اخراج ا
...هامروز انقدر پر مح�ت و اهم�ت �دە �ش

...فتهحوصله ام � ر ...�ه دوری بزن�م...اهوم...

ون که ...ـ ب��

...منتظر جواب اش شدم. مکث کرد

�گو �اشه د�گه ...�گو �اشه

فکر کنه این  لطفا آبروی من و جلوی �ا�ا ن�� �ذار 
� هم �� ن��جه � و اومدن همچ��  همه رف��

!...نبودە

:یهو گفت

ساعت چند؟...ـ �اشه
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...ادمنفس راح�� کش�دم و ن�اهم و �ه �ا�ا د

و بهم دستاش و �اال بردو �ا اشارە عدد شش ر 
ه منم ��ــــع حرکت اش و ت�د�ل �. �شون داد

...حرف کردم

شش چطورە؟...

� خوای ب�ام دن�الت؟...ـ عا�

�اری نداری؟...نه نه خودم م�ام مر�...

خدافظ...نه ع��زم..ـ �اشه هرطور م�لته

ع��زم؟
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 � ی ��م که اومدم که ل�ام و از هم �از کنم و چ��
! قطع کرد

� پرت کردم و �ه �ش�� م �ل تک�ه گو�� و روی م��
...دادم

...اینم از این... 

...نه ی خودمــ �ار��ال حاال شدی دخ�� �� �ه دو 

�غل اش و برام �از کرد

!ست؟ِاە �ا نن این االن جایزە ام که ن�...

�ع�� تو ن� خوای ب�ای �غل �ا�ات؟ _
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که �عد از   اونم جایزە ای...من جایزە ن� خوام ...
ە ە ما� � خواد بهم تعلق �گ�� ...ش��

 کرد
�

:�ا اخم �اشد و پو�

زودتر  من برم تو هم...ــ �اشه هر طور م�لته
... آمادە شو

زنگ بزن تا�� ب�اد...

...�� حرف از اتاق ام خارج شد

•••

 � "حس��
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اهن و کت و  شلوار  �مدو �از کردم و چندین پ��
تم و در اوردم و د. گذاشتم رو تخت ونه ت���

ه دلم � خواست خوب �. دونه پوش�دم اشون
ه رو انقدری �اشم که جای د�گ. چشم اش ب�ام

...ن�اە نکنه و حواسش و �ه من �دە

هنم و �از کردم و پ رت اش حر� د�مه های پ��
ودم توی آینه �ه خ. کردم رو ل�اس های د�گه

ە شدم و ز�ر لب گفتم :خ��

 دوس د...
�

...ارە�اش حداقل � دو�س�� چه رن�

ون دادم و برگشتم ل �اسارو ن�اە نفس ام �ا صدا ب��
� بود که صدای آالرم. کردم � ح��  در هم��
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م که صفحه اش و ن�اە کرد. گو�� ام �لند شد
...پ��ا بود

��ــــع وصل کردم

؟...الوو... سالم خواهر �لم خو��

:بهت زدە گفت

از �� �!...�� شد یهو مه��ون شدی...�سم هللا -
� !...شدە؟  افتادە حس��

�
اتفا�

�ام��م پ� ...نه اتفاق کجا بود �ا�ا...نه...

!جانم �� شدە؟ -
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:�ا ��� گفتم

 نیوفتادە ن� فه�؟...
�

م��م اتفا�

 تو درست �شو ن�س�� که...برو �ا�اااا -
خدافظ...ن�س�� 

:تند گفتم

قطع نکن �ارت دارم...قطع نکن...

� صفحه اش و ن�اە ک ردم �عد گو�� و اوردم �ای��
� شدم قطع نکردە دو�ا رە گو�� از این که مطم��

...و در گوشم گذاشتم
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�ه سوال دارم ازت...پ��ا...

س! از من؟ - !ب��

:�لو�� صاف کردم و گفتم

...�ه قرار خ�� مهم دارم...

ای بری �ل� �ا دخ�� � خو !...قرار؟...اوە اوە -
!� قرار؟

معلومه که نه...حرف دهنت و �فهم...

:خند�دو گفت
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-  
�

�اشه �ا�ا تو راست م��

ب�ند گوش کن و جواب �دە...

�گو...�اشه د�گه -

�� بپوشم هووم؟...

وش �ک�شون و بپ...اون همه ل�اس داری...وا -
خب

ه چقدر الزم نکردە تو بهم �اد آوری ک�� ک...
� تو ا�ه جای ط...ل�اس دارم رف فکر کن بب��

 مقا�ل من بودی از چه مدل ل�ا� خوشت
� اومد
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ت دوس دارم...�� ��م واال - کنه مم...من اس��
 تو خودت �� ...طرف کت و شلوار دلش �خواد

ارە؟فکر � ک�� هووم؟ بنظرت طرف �� دوس د

خش بود در حا� که ن�اهم روی ل�اس ها در چر 
�جه ای از این که �ا حرف زدن �ا پ��ا �ه ن�

قطع  نرس�دە ام اعصا�م بهم ر�خت و �� حرف
...کردم

ر مش� کت تک �مه ای ام و برداشتم �ا شلوا
اهن �مه ای و  پوش�دم و  �� کراوات و جل�قه پ��

...دمد�مه هاش و �ستم و �قه اش و مرتب کر 

 ا
�

تا . م زدمموهام و حالت دادم و اد�لن هم�ش�
ود ساعت شش، �ک ساعت و ن�م د�گه موندە ب

ع تر �گذرە اما ان�ار که دلم � خواست زمان ��ــــ
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� قرار ب. و زودتر برم و ب�ینم اش ودو دل تو اول��
فقط من . �ه قرار دور از فضای �اری. دلم نبود 

...موندم �� �ا�د ��م

ری چجو . چ��ار کنم که یهو ازم دلخور �شه
ر کردن �ه �اهاش حرف بزنم؟ ان�ار که ح�� از فک

م ز�ونم بند این که � خوام رو در روش قرار �گ�� 
� ندا  برای گف��

�
رو�ه . شتماومدە بود و هیچ حر�

فل روی ساعت �شستم و انگشتام و تو هم ق
س  کردم و منتظر شدم �ا د� آشفته و پر  از اس��

...و اضطراب منتظر شدم

•••

"دن�ا
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� و ند. �اشدم ون رف�� اشتم اصال حوصله ی ب��

م �خوا�م . ا�د کرداما چه �. دلم � خواست �گ��
...چارە ای نداشتم

اومدن  آخ مامان جون ا�ه �دو�� دن�ا واسه...
دت �ا پ�شت دارە چه انرژی و �ف � کنه خو 

...� شدی � اومدی پ�شم

موهام و جمع کردم و �شت �م �ستم

وع کردم �ه آرا �ش روی صند� �شستم و ��
�اس ام �عد از ارا�ش �ه اتاق ل. کردن صورت ام

رفتم

ە پوش�دم و مانتوی ت ا روی �ه شلوار جذب ت��
...زانوی سف�د ط�ح دارم
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و�� کت. شال طو� ام و روی موهام انداختم
ت سف�د ام و هم پوش�دم ام و  گو�� . های اس��

شدم �له  ک�ف دس�� ام و برداشتم از اتاق خارج
� شد هارو �ه �عت � کردم یهو �ا�ا جلوم !س��

!چ�ه ؟...

...ک�ە ک�� ــ �ذار نصف شب برو که د�گه �ار و �

:متعجب گفتم

!منظورت چ�ه ؟!...ن� فهمم...

ونــ ساعت دە و �ازدە شب از خونه بزن ب �ه ...��
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ام شدە و ��ە زنگ بزن �گو �ا خانوادە ام دعو 
اله زن� �گو � �حثای خ...پرس�د چرا...این حرفا

...و ال�

!خب �عدش ؟...

حن حرف ــ فک نکنم این اقا�� که من صدا و ل
بون زدن اش و ش��دم اون موقع شب وسط خ�ا

...ولت کنه

 برم خونه اش؟...
�

!�ع�� م��

...�دی؟ ــ قرار بودە �اری غ�� از این انجام

...و� خب... نه...
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تاق ات هر�� هم برو تو ا...ــ و� و اما و ا�ر ندارە
ور�...زنگ زد جواب اش و ندە  ت و لوازم ��

جمع کن و خودت و آمادە کن

س تمام وجودم و . حالم �ه جوری شد در  اس��
  �ع�� من �ا�د � رفتم �ا �� . برگرفت

�
مقدم زند�

س اور � کردم ؟ ح�� فکر کردن بهش هم اس�� 
بود

ی چشم اش فکر کردن �ه این که هر روز �ا�د جلو 
ی بو  � د که �اشم خ�� زجر آورتر از اون چ��

...تصورش و � کردم

...��ــــع برگشتم �ه اتاق ام

... دادصدای رعدو برق آسمون ن��د �ارون و �

ه ی چمدونم و برداشتم �ه �ی ل�اس و حول
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ور�م و داخل اش گذاش . تمحموم و لوازم ��
ی که فکر اش و  � � کردم  خ�� زودتر از اون چ��

...زمان گذشت

ون زدم�عد از ش��دن سفارشات �ا�ا از خونه ب ��

�مکت روی ن. تا�� گرفتم و �ه �ه �ارک رفتم
داشت  هوا �د شدە بود و �م �م �ما . �شستم

قا�ل �ه �دنم نفوذ � کرد و �اعث � شد ه وا غ��
ی که هست �شه � ...تحمل تر از اون چ��

رداشتم گو�� ام و ب.چمدون ام و کنارم گذاشتم

 � ش و شمارە ا!...چندین تماس �� �اسخ از حس��
...�عد از بوق سو� جواب داد.گرفتم

سالم..الو...
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:�ا اعص�ان�ت گفت

ە ی احمق -  قرار وق�� ن� تو�� ب�ای � ...دخ��
 ب��م

�
� دو�� چند ...ب�جا � ک�� زنگ � ز�� م��

مت و د�گه اس...�ار زنگ زدم و جواب ندادی؟
رو گوش�م ن�ینما

�ان قل�م �اال ر  . فته بوددرحا� که از ترس ��
:فتمادای گ��ه کردن و واسش در اوردم و گ

معذرت � خوااام...ب�خش�د...

:شوکه گفت

؟! ـ دن�ا ی شدە ؟!...چرا گ��ه م�ک�� � !چ��
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:�ا همون لحن پر �غض مسخرە گفتم

نه...

...شدە  ـ دورت �گردم گ��ه نکن �گو ب�ینم �� 

� عقب افتادە ها  �م   �ا د�دن مح�ت  اش ع��
ون از فک! موندە بود واق� اش�م در ب�اد ر ب��

:اومدم و �ا همون حالت گ��ه گفتم

ون�ا ، �ا�ام جرو�حثم شد از خونه زد... ...م ب��

و�� ؟ قت اونم این و !...ـ چ�� تو االن ب��
کجا�� االن؟!...شب؟
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...تو �ار�م...

تو این ...� دو�� ساعت چندە؟...خدا�ا خدا�ااا -
زار کس و �ما �ه دخ�� تنها اونم تو �ارک که ه

...نا�س

:پ��دم وسط حرفش و گفتم

م دست خودم نبود اعص�ا�� شدم نفهم�د...
چ��ار کردم

م �اش آرو ..آروم �اش...گ��ه نکن...ق��ونت برم -
ات جم از ج...آدرس و �فرست االن م�ام دن�الت

نخور�ا
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ون بودم �� عص�� شد  آدرس و  واسه این که ب��
وع �ه �ار�دن کرد داشتم یخ  .بهش دادم �ارون ��

دم � ...�ه خوردە احساس �درد داشتم. م��

ی  ب�ست دق�قه ای منتظرش شدم اما خ��
...�شد

رد � کردند درحا� که دندونام از �ما بهم برخو 
:پچ زدم

م کدوم گوری هس�� دار ...��ە ی عوضی�� ...
م از �ما م�م��

ه �م یهو جلوم ظاهر شد چنان �م داد زد ک
...ته کنمموندە بود تو اون �ارون و تار�� سک

ابون ـ خدا ��م چ��ارت کنه نصفه شب تو خ�
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� !...چ��ار م�ک�� هان؟ س خ�...�ارون و بب��
مت خونه تا س�نو ...�اشو...آ��  ز�ت �اشو ب��

نکردی �اشو

�م زد  �دردم شدت گرفته بود �ا دادی هم که
...داشت اشک ام در � اومد

ه تو �� ـ این وقته شب تو خ�ابون ، اخه من �
��م هان؟

:تم�ا �غ�� که تو �لوم گ�� کردە بود گف

و � حاال ت...نفهم�دم چ��ار کردم...گفتم که...
ون  �� ن� فه�...�گو چرا از خونه زدی ب��

م��م؟
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اش و  حر� �ارو�� . اشک از چشمام �از�ر شد
خو��  �ا پوش�د�ش احساس. در اورد و تنم کرد

 چقد بوی عطرش آرامش �خش. بهم دست داد
بود

ت تن اش بود جرأت ن کردم خودش فقط �ه ت���
دست ام . بهش ��م نم�خوام خودت بپوشش

. میومدگرفت و چمدونم و برداشت اش�ام بند ن
قط �� دل�ل و �� جهت و همینطور �� صدا ف

...گ��ه م�کردم

. ادنور چراغ وسط خ�ابون تو صورت ام افت
� �جاش وا�سادو برگشت ن�ام کرد تند  !حس��

. �ه م�کنم�م و ز�ر انداختم که ن�ینه دارم گ� 
:بهت زدە گفت
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؟...دن�ا - !داری گ��ه م�ک��

چمدونم . ردم�� اخت�ار �م و �اال بردم و ن�اش ک
� گذاشت و جلو اومد ...و رو زم��

...ـ ب�ا اینجا ب�ینم

!�غلم کرد و موهای خ�سم و بوس�د 

:آروم آروم پوهای و نوازش کردو پچ رد

...لج�از -

ا� گرما و احساس اغوش مردونه اش ارامش خ
� هم اون لحظه غرور و ا ون داشت واسه هم��

� شخص�ت خشک و �دم و کنار گذاشتم و س
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کردم خودم �اشم

د� که س� کردم واسه ی چند لحظه از �ال�د آ
ون ب�ام و از ار  امش کوروش ساخته بود ب��

م . دە بود�ارون هنوز بند نیوم. اغوشش لذت ب��
� اش رفت�م سوار شدم �خا ری و �ه سمت ماش��

...روشن کرد واسم 

ک�ه د�گه احساس �ما نم�کردم �ه صند� ت
دادم

ت �شست و حرکت کرد�م چند د�قه ا�� گذش
� شدە بودیهو احساس کردم   �ل�ام �دجور سنگ��
م و �ه دست ام و گرفت چشمام و اروم �از کرد

دست اش ن�اە کردم

؟ - خو��
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ختم �دن خودم و �امال م�شنا. حالم �د بود

ودم و م�دو�ستم �ما خوردم و� س� کردم خ
جلوش خوب جلوە �دم

...اهوم عا� ام...

نگران ن�اە ام کرد

ـ مطمئ�� د�گه؟

م صاف بزور از حالت تک�ه در اومدو س� کرد
�ش�نم

...ارە ارە خ��م...
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 ا
�

. ش شددست ام و رها کرد و مشغول رانند�
تب  نم�دونم چقد گذشت که �ه خونه رس�د�م

...داشتم و �دن ام هم درد م�کرد 

•••

 � "حس��

ە چقدر �له خراب بو  اصال . دخدای من این دخ��
وی نصف ش�� ت �ا خودش فکر نکردە بود که

�ارن جمع اون �ارک ممکنه هزارتا �ال مال �ش ب
ون !کردە بود و از خونه زدە بود ب��

� فقط من موندم چرا خانوادش جلوش و نگ رف��
600



� تنها�� ب�اد تو کوچه و خ ...�ابوناچرا گذاش��

 اصال خداروشکر که. خوب شد بهم زنگ زد
ح توی زنگ زد وگرنه ولش م�کردی تا خودە صب

...اون تار�� و هوای �د م�موند

� پ�ادە شدم چمدو�ش و برداشت . ماز ماش��
� پ�ادە شد وە اوە ا. دس�ش و گرفتم و از ماش��

ز دس�ش حسا�� داغ بود و از سکوت دور ا
!�ستانتظارش پ�دا بود که اصال حالش خوش ن

لوی وارد خونه شدم چمدون و کنار جا�ف�� ج
...در گذاشتم

افتاد  برگشتم �ه سم�ش که یهو از هوش رفت و 
...تو �غلم

:�ا ترس و نگرا�� صداش زدم
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الت تو که گف�� ح...دن�ا چت شد یهو...دن�ا...
خ��ه

�ه زدم توی صور�ش اما ان �ار نه آروم چند ��
د�ش دستم و ز�ر �. �دجور نگرا�ش شدم. ان�ار

تخت  روی. بردم و �ه سمت اتاق خوا�م بردمش
. ل�اساش خ�س� خ�س بودند. گذاشتمش

ش در کفشاش و در اوردم و �ارون�م و از ت�
...اوردم

و �از  درە چمدون. برگشتم و چمدو�شم برداشتم
...کردم خداروشکر ل�اس راح�� داشت

م سخت �ا این که �ارە درس�� نبود و �س�ار ه
اسای مجبور شدم ل�اس هاش و در ب�ارم و ل�

ش ب�ش�� د�گه ا�� و جا�گ��ن کنم که تب و لرز 
...�شه خدا�� نکردە �شنج کنه
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نقدر ا. دستم و آروم روی پ�شو�� اش گذاشتم
. داشتمتب داشت که ترس�دم و ��ــــع دستم و بر 
. ردمهول بودم نم�دو�ستم �ا�د چ��ار � ک
د اما گوش�م و برداشتم که زنگ بزنم �ه م�ال 

هنوز دستم اسمش و لمس نکردە بود که 
�ش�مون شدم

د دن�ا م�الد هم دهن لق بود هم ا�ه � فهم�
د و �ه هم � ه پ�شمه از � حسودی جار م��

!� گفت

ود و� �ع�� ب. هر چند اصال هم برام مهم نبود
�د � شه و  �م �م �ا�د این ترس و که �ه این نگو 
ر و خودم �ه اون نگو فالن � شه رو �ذارم کنا

م ...برای خودم تصم�م �گ��
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�ل   شمارە ی دک�� خانوادگ�مون و گرفتم و 
اعت جزئ�ات حالش و براش توضیح دادم ن�م س

ردو بهم �عد خودش و رسوند �ه دن�ا �م وصل ک
ت الزم دارو داد که بهش �دم، �عد از سفارشا

...خداحاف�� کردو رفت

کنار   صند�. برگشتم �ه اتاق خواب. درو �ستم
چهرە ی  تخت گذاشتم و �شستم �ا ن�اە کردن �ه

حتما  .معصومش دلم �ه جورا�� براش � سوخت
خ�ال انقدر بهش فشار اوردن که نصف ش�� ب�

ونترس و تار�� شدە و از خونه اشون زد ...ە ب��

...�اش � شه بهش �مک کرد

اە کردن دس�ش و آروم توی دستم گرفتم و �ا ن�
�ه ای افتادم که   �ه دست ظ��ف اش �ادە ��
. دمناخواسته بهش زدم و اشک اش و در اور 
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...آروم دست اش و بوس�دم

م پ��دە انقدر نگرا�ش بودم که خواب �ل�ل از � 
...بود

•••

"دن�ا

...دو�ارە �ابوس. یهو از خواب پ��دم

 �ه نفس نفس � زدم و خ�س عرق بودم ن�ا�
! داتاق نا اشنا�� بو .دورو برم انداختم

زرگ گوشه ای ازش و �ه پ�انوی ب. بزرگ بود
ش و �مد �� از دیوار ها. خوش�ل گذاشته بودند
 در برگرفته بود

�
تخت دو  ن�ا� �ه کنار . بزر�
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 که روش خواب�دە بودم ا
�

نداختم نفرە ای بزر�

...�ا د�دن چمدونم �ادە د�شب افتادم 

� رفتم قدی  چشم ام �ه آینه ی. از تخت �ای��
افتاد

د که ل�اس هام ل�اس ها�� نبودن! ل�اس هام
د که �ادم هم ن� اوم!...د�شب پوش�دە بودم 
�   �ع�� من تو خونه ی. عوضشون کردە �اشم

...بود؟

ات د�شب و از اتاق خارج شدم و درحا� که انفاق
�له ها رو . دممرور � کردم و �ه ن��جه ای ن� رس�

ی صدای ظرفا. � کردم و وارد �ش�من شدم
خونه رو � ش��دم معلوم بود ک� � مشغول  اش��

� ظرفاس  �ع�� �! درست کردن غذا �ا شس��
� تو�ست �اشه �ه کوسن از روی 
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...شوسط دوتا دستام گرفتم ا برداشتم م�ل

خونه شدم  � ...وارد اش��

...مش� �ه �� قد �لندو چهار شونه �ا موهای

� �اشه  �ع�� �� ! نههه ام�ان نداشت حس��
!مقدم

ا�د خدا�ا چجوری �! �� مقدم ظرف � شست؟
حضورم  متوجه. یواش� جلو رفتم! �اور � کردم

�ه ای �ه ک تف اش �شدە بود �ا کوسن آروم ��
...زدم

و برگشت �ه سمتم برای چند لحظه شوک شد
و ��  عقب رفت اما من از ترس �لند جیغ زدم

...اخت�ار زدم ز�رە خندە

:تدس�ش و رو قل�ش برد نفس نفس زنان گف
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...دە شدـ خدا ��م چ��ارت کنه قل�م از جا کن

� ظرفا !دستکش تو دس�ش بودو مشغول شس��

احساس . هنوزم هضم اش برام سخت بود
ش و �شت دست ا.� کردم �ه خواب خندە دارە

چقد  پ�شو�� اش ک�� شد . �ه پ�شو�� اش کش�د
...�ا نمک شدە بود ق�افه اش

...تو داش�� منو سکته م�دادی...

...� کردم�ه دستمال برداشتم و پ�شو�� اش و �ا 

خونه ش... ـ �ع�� تو � دی منو زما�� که وارد اش��
؟ !...�شناخ��
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ل�اس راح��  نه اقای مقدم من تا حاال شمارو �ا ...
� ظرفا ند�دە بودم ...مشغول شس��

وع کرد �ه خند�دن، �� اخت�ار لپ ا ش و ��
:و گفتم کش�دم

...ظرف ام � شوری �چه خوش�ل...

...�ی�� کهداری می...�ا اجازتون ....ـ عه نکن دن�ا

� خندهاش اخماش و درهم کردو و دست اش و ب��
ال جدی �ه س�نک تک�ه داد و �ا ق�افه ای �ام

:گفت

� حرک�� و ر ...تو - وی تو چطور تو�س�� همچ��
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رئ�س ات پ�ادە ک�� هان؟

!...کدوم حرکت؟...وا...

اخموش  ن�اهش و ازم گرفت و �ا همون ق�افه ی
� شد دو�ارە مشغول شس��

ن�ا - � پرو ...دفعه ی اخرت �اشه �ه من دست م��
سم �ازی �خوای در ب�اری حسا�ت و م��

است اصال دلم خو ...حاال تو ب�ا منو �خور...
دلممم خواست...بهت دست زدم

دشون که کش   از ل�ا�� که مح�م روی هم � ف��
لوم بود ل�خندش �از �شه و بزنه ز�رە خندە مع
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ە ...توی دلش دارە از خندە ر�سه م��

 �دو مردم از گ...ب�ا بهم ص�حانه �دە...
�

...شن�

 چشمای جذاب رنگ�ش از تعجب درشت شد و 
:ابروش �اال پ��د و شوکه گفت

مگه !...بهت ص�حانه �دم؟!...چ��ار کنم؟ -
؟ �� � ه من �ادت رفت...داری �ا نوکرت حرف م��

ک�م ارە؟

ش کردمل�ام و آو�زون کردم و مظلوم فقط ن�ا

ە شدو �الفه نفسش و �ا صدا ب ون دادو بهم خ�� ��
:گفت
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ی  ن� خواد واسه ی من ق�افه...خ�� خب - �گ��
� االن م�ام بهت ص�حانه م�دم برو �ش��

ن� خوااام...

ق�قه دو د!...�ع�� �� ن� خوام زدە �ه �ت؟ -
 

�
ی از گشن� ض مح...�شدە گف�� داری م�م��

م دلسوزی �خاطر حال د�ش�ت داشتم میومد
...بهت

دلسوز�ت و نخواس��م !...دلسوزی؟...
وب �عدشم من د�شب خ�� هم حالم خ...آقااا

بود

� دمه در یهو از حال ر  - دک�� ... ف�� ارە واسه هم��
اوردم �االی �ت
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؟...
�

!جدی م��

تازە �� هم تو خواب حرف زدی...ارە -

ون زد ...دخا� بر�م ش. چشمام از حدقه ب��

�ه اخه حتما �ل زندگ�م و براش ر�ختم رو دار 
 شد �ابوس های من که �ابوس ن�س�ند قشنگ �

...ت�د�لشون کرد �ه �ه ف�لم ترسنا�

این کوروش و برد�ا ک�ه ان هووم؟ -

!�؟!...هااا؟...

... شناختخدا�ا این کوروش و برد�ا رو از کجا �
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ش د�شب تو خواب همه ا...چته �ا�ا آروم -
...� گف�� کوروش و برد�ا، مامان

!؟اش��اە ن� ک�� !...من � گفتم ؟!...من؟...

�ه نه �ه من � گفتم -

من اصال ن� شناسمشون...وااا...

...ن�ام کردو تو فکر رفت

!واقعا؟ -

ارە...
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� کرد ت و ش�� آب و �س. �ش و �اال و �ای��
�ه سمت �خچال . دستکش هاش و در اورد
...رفت

...فتم�شتم و �ه س�نک تک�ه دادم و تو فکر ر 

...تم�ه خودە �د�خ. �ه همه �� فکر � کردم

�داست �ه کوروش �ه برد�ا �ه این ��ە که پ
کشه حسا�� هم �اهوشه و مورو از ماست � 

ی که ون و این �ع�� چقدر این مس�� � خوام  ب��
...برم سخت و طاقت فرساست

ون اومدم ...�ا �شکن اش از فکر ب��

کجا�� تو ب�ا ص�حانه ات و �خور -
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ی که ب � رام از س�نک جدا شدم و �ه سمت م��
...چ�دە بود رفتم و رو �ه روش �شستم

ا جلوی برام ش�� و آب پرتقال گذاشته بود ام
!خودش ه��� نبود

خودت ن� خوری؟...وا...

نچ من خوردم -

�اش یهو متوجه ل�اسام شدم �ا اعص�ان�ت ن
:و گفتم کردم

تو د�شب منو لخت کردی آرە؟...تو.   ..
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:�ا خندە گفت

�ا اجازتون -

؟...  م�دو�� من میتونم ازت...�ع�� چیی��
ش�ا�ت کنم

دن ل�اسات خ�س بو ...زدە �ه �ت!...ش�ا�ت؟ -
درشون اوردم که تا صبح سگ لرز نز�� 

ه �دت��ن اوە اوە اقای مقدم ادب�ا�شون یهو �...
اد ندادن ب�ینم �ه شما �!...ش�ل ممکن تغی�� کرد

ای مردم و �� اجازە لخت ک ن�د؟ن�ا�د دخ��

:از جاش �لندشد و گفت
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...ب�ند �ا�ا -

خونه خارج شد  � از آش��

سکوت همه جارو پر کرد

ە بودا وگرنه حاال خ��ه ��ە ی ب�چارە �ار�م نکرد
ا� اش اصال �له چ�ه داد�. �له اش و � کندم

� کردم که حساب �ار دس�ش ب�اد

از . ن�شستم و ب�خ�ال ص�حانه رو زدم بر �د
خونه خارج شدم � اش  ن�اە �� �ه خونه. آش��

ز همه نه خدا�� خوش سل�قه بود و ا. انداختم
و مرتب � ...مهم�� تم��

تماشای  لوازم و �ه جوری چ�دە بود که آدم از 
د همه جاهم بوی خ وش چ�دما�شون لذت می��

. ..� داد
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:�لند صداش زدم

؟...آقای مقدم... الووو!...کجا��

-  �� � تزدە �ه � ...چرا اینجوری صدام م��

حقم . �ه سم�ش برگشتم اخماش توهم بود
 �جای �شکر زدم طرف و . داشت دلخور �اشه

فه ای �ه سم�ش رفتم و �ا ق�ا. قهوە ای کردم
م و ز�ر مظلوم که دل آدم و جزغاله � کرد � 

:انداختم گفتم

زنم اخه خودت گف�� اسم کوچ�کت و صدا ن...
منم گفتم چشم
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�اش ل�خندی روی ل. دس�ش و ز�ر چونه ام برد
!د�دم.�شسته بودو برق ذوق و توی چشماش �

قتا خودمم �ع�� و . البته حقم داشت ب�چارە
فت !دلم واسه ی خودم م��

ن خ�� خب حاال تو ن� خواد حرف گوش ک -
�ا�� 

؟... � �ع�� بهت ��م حس��

� کردوگفت :�س �اال و �ای��

کت نه - ...اینجا ارە و� تو ��
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:�ا ل�خند گفتم

مر�...�اشه...

شدم و  یهو اعص�ا�� . ن�اهش روی اندامم چرخ�د
:گفتم

؟... و  چشمات...هوی کجارو داری ن�اە م�ک��
درو�ش کن

مضا کرد�اتو مثل این که �ادت رفته قرارداد ا -

 جناب آقای مقدم خاِن بزرگ...
ً
ر برات �ذا...او�

ا� توی این قض�ه رو روشن کنم که من و جنا�ع
کت قرارداد نوش��م و امضا کرد�م و  قرار شد  ��

وش همونجا هم بندە مدل � �ه ز�ر حرف گ
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مسائل  �س لطفا مسائل �اری و �ا . کنتون �اشم
ئولی�� خونه �� نکن که من توی خونه هیچ مس
یچ در ق�ال شما ندارم همونطور که شما ه

مسئولی�� در ق�ال بندە ندار�د

ق�افه ای دستاش و توی جی�ش فرو بردە بود و �ا
 � ی براش که پ�دا بود هیچ کدوم از حرفام �ش��

ە شد و گفت :اهم�ت ندارن بهم خ��

جووون -

ون زد چشمام از حدقه ب��

!جااان؟...

 چ�ه...جون همون جانه شما � شه د�گه -
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قرارن�ست که تو خونه رئ�ست و جلوت 
؟ فتار منم آدمم هرطور دلم �خواد ر ...ب�ی��

نم � � ه ک� � کنم هرطور دلم �خواد حرف م��
...هم م��وط ن� شه

:صور�ش و جلو اورد و پچ زد

� شه؟ -

ە شدم ش و از این که صدای نفس ها. بهش خ��
ر تو �م ت��ن فاصله ممکن � شند�م ان�

�
ار �دنم گ

�م . دمآب دهنم و پر صدا قورت دا. گرفته بود
ه محوش و تند تند تکون دادم که ق�ل از این ک
...�شم �ه حالت اول�ه برگردە

...ن� شه...ن� شه...
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...خ��ه آف��ن  -

ی �ه حالت اول�ه برنگشت هیچ تازە چشما
ای رنگ�ش و آروم � چرخوند و تک تک اعض

اش گذروند !صورتم و از ز�ر ن�اە گ��

���  �ه خودم اومدم و قد� عقب رفتم و �ا 
:گفتم

چ�ه آدم ند�دی؟...

دو صاف وا�سادو �� اهم�ت از کنارم رد ش
...رفت

ون دادم  چشمام و �ستم و نفس ح�س شدم و ب��
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:و ز�ر لب گفتم

ە عو�� ... قل�م ...مردە شور چشمات و ب��
داشت از جا کندە � شدا

آروم  دستم و روی قل�م برم و نفس نفس زنان
:پچ زدم

ی ن�ست...آروم �اش ع��زم... � ی ...چ�� � چ��
...ن�ست آروم

�  اومدم که برم دس�شو�� که �ا صداش از  رف��
د .من�ف شدم � وم آر . داشت �ا تلفن حرف م��

بود قدم  Tvآروم �ه سمت م�� که رو�ه روی 
...برداشتم که صداش واضح تر شد

625



م�ام پ�شت د�گه...ارە ق��ونت برم -

 _

محاال امروز �شد فردا د�گه حتما م�ا -

 _

اهوم مواظب خودت �اش�ا سالم برسون  -
...خداحافظت...ق��ونت برم

� گذاشت �م خش. قطع کرد و گوش�ش و روی م��
؟. زدە بود ف نکنه طر !...این حرفا �ع�� ��

ە �ا�دم داشته �ا...دوست دخ�� داشت؟
�
. شها

شمش حاال من چ��ار کنم؟ چجوری اون و از چ
ه رو تازە معلوم بود �� هم همد�گ. بندازم

...دوست دارن

�م من دلم � خواست زنگ بزنم �ه کوروش و �
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� �ه از �سش برنم�ام، دلم � خواست ق�د ر  ف��
...آم���ارو بزنم و ب�خ�ال همه �� شم

کنم که   �ا�د چ��ار . خدا�ا مغزم د�گه ن� کشه
ه احمق این ��ە از عشقش دل �کنه و عاشق من
...�شه که دم �ه دق�قه � پرم بهش

�ه سمت . �غض توی �لوم و قورت دادم
خونه رفتم � وی سی�� �ه لیوان برداشتم و ت. آش��

�دا گشتم و ش�الت پ. گذاشتم توش چای ر�ختم
رفتم سی�� و تو دستم گ. کردم کنارش گذاشتم

� دستام � لرز�دند که ان�ار دا شتم واسه همچ��
!ی خواست�ارام چای � بردم

. نممنه احمق ح�� �لد نبودم �ه چای دم ک
ود دل چجوری �ا�د از ��ی که همه فن ح��ف ب

 من که م�دونم این اتفا. � بردم
�
ق هیچ وقت عمرا

627



نم � ...نمیوفته دارم زور ال� م��

� جلوش گذا شتم و �ا جلو رفتم و سی�� و روی م��
...فاصله ی �� کنارش �شستم

ل  ...تو دس�ش بود و مشغول تماشا TVکن��

فکرو  عو�� ! اصال ح�� �ه ن�اهم بهم ن� کرد
ە بود نه اش اومدم که �ه شو . ذکرش پ�شه دخ��

�دم �ل دست بزنم که تند �ارد گرفت تازە فهم
!حواسش پ�شم بودە

لح��  انگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت و �ا 
� گفت :تهد�د آم��

د�گه این�ارو نکن�ا -

� �مب منفج ر متعجب ن�اش کردم و یهو ع��
شدم
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تر� �ه چ�ه � تر� بهم وا�سته �� �ا � ... 
؟ نه آقااا ما از ا وناش عشق ات خ�انت ک��

وامن�س��م ح�� ا�ه توهم �خوای من ن� خ

خندی زد و �ه تای ابروش �اال پ��د و مبهوت پوز 
:گفت

؟ - �� � !درمورد �� داری حرف م��

ل�� ن�ا�د انقدر �دخ. تازە �ه خودم اومدم
:تمل�خندی روی ل�ام اوردم و گف. � کردم

ی گفت... � ...مه��� اعصا�م خورد بود �ه چ��
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مسی�� چای و برداشتم و روی �ام گذاشت

...برات چای اوردما...

یوان و ن�اە بهت زدە اش و از چشمام گرفت و ل
یوان و منتظر بودم �شکر کنه و ل. ن�اە  کردن

...بردارە اما این �ارو نکرد

و مشغول تماشا  TVروش و برگردوند �ه سمت 
!شد

م و �از کردم دو�ارە اعص�ا�� شدم اما این �ار دهن
:و چشمام و روی همه �� �ستم

�ه  چ�ه فک کردی توش َسم ر�ختم � خوام...
�ه کش�نت �دم ��ە ی مغرورە از خود راض

اش دل برو برو پ�شه همو�� که �اه...خودخواە
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ی �گو برات چای ب ...��زەم�دی و قلوە � گ��

گرفتم در   �ا اعص�ان�ت �اشدم و سی�� و تو دستم
خونه � رفتم غر  � دم حا� که �ه سمت آش�� � :م��

ت دادم عه عه منه احمق و �گو �ه خودم زحم...
خونه اومدم که واسه آقا چای ب � ��زم تا آش��

...�عد

ترس  یهو دس�� دور �مرم رفت و �اعث شد از 
ار �ا صدای شسته شدن فش. سی�� و رها کنم

ی که دست دور �مرم ب�ش�� شدو از محدودە ا
...خوردە ش�شه ر�خته بود دورم کرد

د و چشمام از حدقه ب � ون زدە قل�م تند تند م�� ��
� �ا د�دن ح. ترس�دە �م و چرخوندم. بود س��
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ص�ان�تم اومدم که دو�ارە اع .نفس راح�� کش�دم
دست  و �ش خا� کنم ��م حق ندارە که بهم

 � ل�ام در برە  بزنه که ق�ل این که �لمه ا�� از ب��
:دس�ش و �ه ل�ام فشارد و آروم پچ زد 

و ت...�م حرص �خور موهات سف�د م�شه ها -
زن ��   که دلت ن� خواد توی این سن پ��

� خواد؟

د و لحن آروم اش �اعث ش آرامش توی صداش
د آروم تا د�. که �ل اعص�ان�ت ام فرو کش کنه

� کش�د صند� و دا د شدم دست اش و �ای��
:عقب و گفت

� نری رو ش�شه ها درد� شه تا م - ن �ش��
شاه�ارتون و جمع کنم
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ە شوکه روی صند� �شستم و فقط بهش خ�� 
شدم

 � و برداشت و مشغول جمع کردن خوردە
!خدای من این د�گه � بود. ش�شه ها شد

خدمت�ار  هر کس د�گه ا�� جای این بود ب�ست تا 
� ر�خت تو خونه اش و خودش � گرفت 

� حداقل ا�ه من بودم �� شک ه. � خواب�د م��
!�ارو � کردم

ینجوری تا حاال هیچ ��ی و ند�دە بودم که ا
کت �� ازش حساب � بردن �. �اشه عد تو تو ��

!...خونه �ارای خودش و خودش � کرد

�  ��ە مقدم �ا اون همه د�د�ه و ک�ک�ه �ه هم��
 اش و � گذروند

�
 زند�

�
!ساد�
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...ارە�ا�ا راست � گفت این �ا �ق�ه فرق د

سو��  �ا�د حواسم و ب�ش�� جمع کنم که جلوش
...ندم �ار بیخ پ�دا کنه و درد� شه

ون �ا صداش �ی تکون دادم و از فکر ب�� 
...اومدم

ها دفعه ی آخرت �اشه فال گوش وا�م�س��  -

من فقط داشتم رد !...من ؟!...فال گوش؟...
� شدم

 داش�� رد � شدی یهو�� دلت هوس کرد  -
�جات �مو�� و فضو� ک�� ارە؟

:تند از جام �اشدم و گفتم
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شدم گفتم داشتم رد � ...من فضول ن�ستمم...
و �ا � اصال �ه من چه ر�� دارە که ت...ش��دم

ته گو  �� � دو�ستم دوست دخ�� � شام و حرف م��
� گرفتم که  �شنوم

:خند�دو گفت

؟ - !دوست دخ��

...ارە د�گه...

...سکوت کرد

:�ا ام�دواری تمام گفتم
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!!!مگه نبود؟...

ه نبود منتظر بودم �گه ن. مکث کرد و ل�خند زد
� کرد و گفت :اما �ی �اال و �ای��

بود -

!�ل�ل نا ام�د و دپرس شدم

فه ام شا�د ح�� خودشم �ا ن�اە کردن �ه ق�ا
نه زد  فهم�دە �اشه چقدر منتظر بودم که �گه

...و رفتاز کنارم رد شد. تمام کرک و پرم ر�خت

خونه خارج شدم �ه سم � ت �شت �ش از آش��
...اتاق خواب قدم برداشتم

ش فرو روی تخت دراز کش�دم و �م و توی �ال
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...یهو متوجه بوی عطرش شدم. بردم

ه � گه ش�طون...لعن�� تو چرا انقدر خوشبو�� ...
پر�ش کنم  �اشم این عطرە رو پ�دا کنم از پنجرە

ونا ...ب��

ون ، �ا   آغشته  اما عطرە رو پرت � کردم ب��
�

اتا�
ان�ار  �ه بوی عطرش بود �ا�د چ��ار م�کردم؟

...تخت ش�شه ی اد�لن اش و خا� کردە بود رو 

م �ا س� کردم �س�ت �ه عطرە �� اهم�ت �اش
رو تصور  حداقل �ا بو کرد�ش ق�افه ی �� د�گه

...کنم

� عطر خوشبو�� فقط  اما نچ �ه همچ��
وها و مخصوص �ه �� قد �لندو چهارشونه �ا م

ف ذهنم منحر . ته ر�ش مش� و چشمای آب�ه
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� رو جل وی نبود اون فقط داشت تص��ر حس��
ط چشمام نما�ان � کرد چون این عطر فق

...مخصوص اونه

� و �س ...هم��

اب�دە بودم �ا این که خ�� خو . از اتاق خارج شدم
 � کردم

�
اما این . اما �ازهم احساس خوا�الود�

�له  دفعه س� کردم چشمام و �از نگهدارم و 
ن که نبود هارو � کنم چون ا�ه � افتادم شا�ا

تم � افتادم نفله � شدم و این  �ار واقعا مر�م �گ��
!حت� بود

ی فضای خونه رو پر کردە � بود و  بوی قرمه س��
� �اعث � شد معدم �ه قارو قور ب یوفته و هم��

... رودە کوچ�که �ا رودە بزرگه دعواش شه

خونه قدم برداشتم � ن �ا د�د. �ه سمت آش��
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� که �شسته بود و �ا پ�ش بند ساال  د درست حس��
!د� کرد �جام خشک شدم و دهنم وا مون

!ای خدا این �� و کجای دلم �ذارم

ی �ع�� این ��ە خودش �ا دستای خودش آ � ش��
ار تو نکنه �ه مش�� داشت که خدمت�! � کرد

رکت دادم �اهام و بزور ح!...خونه اش راە ن� داد
خونه شدم � ...و وارد آش��

:بهت زدە گفتم

!سالم...

�ش رو �ه �شانه ی . روی صند� �شستم
� کرد) سالم( �اال و �ای��
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؟... !چ��ار داری م�ک��

رد�ا چاقوی توی دس�ش �ه ساالد اشارە ک

؟...وا... �� � !چرا حرف نم��

:ل�خند خندە داری زدو گفت

چون دلم � خواد -

ارمش که دستم و �ه سمت قاچ خ�ار بردم که برد
 همونطوری خشک. یهو ظرف و رو هوا گرفت

ە شدم ..شدە بهش خ��
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!دیوونه...وااا...

�اشو �اشو برو دستات و �شور -

!�اری نکردم که...

:�ا اخم گفت

...گفتم �اشو برو دستات و �شور -

ر کثافت چطو . از خجالت داشتم آب � شدم
�ه  �اشدم و . دلت اومد این حرف و بهم بز�� 
سمت س�نک رفتم

� �شور�ا - تم��

641



هم ش�طونه � گفت برگردم و تا �شت اش ب
...هست بزنم لت و �ارە اش کنم

د که ا � حساس ب�شعور �ه جوری �اهام حرف م��
!� کردم �ه ت�که آشغالم

اە نم�دە حاال � فهمم چرا ک� و تو خونه اش ر 
...آقا دچار وسواس اونم چه وسوا�

د� �ا ل�ا�� آو�زون رفتم و روی همون صن
ش دست �ه �غل �� اهم�ت روم و از . �شستم

...برگردوندم

ند و خ�ار و پوست ک. �اشد �ه پ�ش دس�� آورد
بهش . ز�ر چش� ن�اە اش م�کردم. قاچ اش کرد

!نمک زدو جلوم گذاش�ش

حاال �خور -
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. م �شستاز خوشحا� �� اخت�ار ل�خند روی ل�ا
 و �ه اما ��ــــع ل�خندو محو کردم و پ�ش دس�� 
:سمت اش هول دادم و �ا غ�ض گفتم

ن� خوام...

��ض عه قهر نکن د�گه �خاطر خودت گفتم م -
م  � �� �ا�ات � آد �قه ام و � چس�ه م�گه دخ��

 نمیت. و م��ض کردی
�

ونم منم که مظلوم حر�
...بزنم

م�ا چشما�� درشت شدە فقط ن�اش � کرد

 م�خوای بهش ��م �ه من چه ر��...چ�ه؟ -
ظافت دارە خودش �اشد اومد خونه ام خودش ن
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و رعا�ت نکرد؟

!وا...

وا ما نکن خ�ارتو �خور -

:�ا ��� گفتم

ن� خورم ...

اومد که پ�ش دس�� و بردارە که تند 
...برداشتمش

...پوزخندی زد

م... � اوال که من خ�� هم تم��
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ارە از موهای آشفته ات پ�داست -

�  آروم پ�ش دس�� و روی. اخمام در هم شد م��
وای . گذاشتم و دستم و توی موهام فرو بردم

!چقدم شلخته بودن

ە درهم ��ــــع اخمام و دو�ار . اما گردن نگرفتم
:کردم و گفتم

 چ��ار کنم؟...
�

 شه حالت مو رو که ن�...م��
� اینارو شونه هم ب...تغی�� داد � شه؟ زنم هم��

 � مدل��

� مد� -  بودن تو برو شونه اشون بزن ا�ه هم��
 م�کنم اونوقت ب�ا اینجا من ازت معذرت خوا�

چطورە؟
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معذرت خواه�ت و نخواستم...

وع کردم �ه خوردن خ�ار ��...

م�گو ت��لم نمیتونم تا اتاق خواب بر  -

اب برم حاال ارە ارە ت��لم نمیتونم تا اتاق خو ...
خ�الت راحت شد؟

وع کرد �ه خند�دن ��...

ا�د این و تا � �. ای خدااا منو �کش و راحتم کن
هام و اصال شا�د من دلم نخواد مو . تحمل کنم

موهای  �ه تو چه. شونه کنم �گو اخه �ه تو چه
 � �ض شم اقا اصال من � خوام م� . من چه ش�ل��
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...تو �اری �ه �ار من نداشته �اش

...گشنمه   ...

لح��  چاقوی توی دس�ش و �ه سمتم گرفت و �ا 
�گفت :تهد�د آم��

 دفعه ی اخرت �اشه اینطوری �امن حرف -
ن�ا � م��

و گرفتم و تو �ا چشما�� ورقلمب�دا ن�اهم و از چاق
:چشماش زل زدم

!�� گفتم مگه؟...
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و � - � چینم گش�ته دندون رو ج�گر �ذار تا م��
د�گه �شنوم �ه من دستور �د�ا

... � دستور ندادم که ، گفتم گشنمه هم��

ار من نه د�گه �ه جوری گف�� گشنمه که ان� -
مسئول پر کردن ش�م جنا�عال�م

دم ز�ر لب ل�ام و آو�زون کردم و از جام �لند ش
:گفتم

م گشنه �خوا�م... �اشه اصال م��

ە اما �از  هم این �ارو  منتظر بودم ب�اد جلوم �گ��
�� خا� بر�ت کنم واقعا چطور میتو! نکرد

؟  قا�لمه ی �ه او  !انقدر سنگ دل �ا��
�

ن بزر�
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اون قرمه  روی �از بود ن� تو�س�� �ه خوردە از 
ی و �دی �خورم � ...س��

اشم؟اصال شا�د طرف ن� خواد تو خونه اش �

که بهم   نکنه �ا این �اراش دارە �اری � کنه
ه �ا�د ا�ه اینطوری �اش...�د�گذرە �اشم برم؟

چ��ار کنم؟

 خواد �مونم که خ�� ضایع اس اصال دلم ن�
...ها�ه برمم ک. بزور خودم و آو�زو�ش کنم

کت میتونم ب�ی نمش نه د�گه ا�ه برم تو ��
...د�گه

د�دم  حاال �ذار امش�م �گذرە فردا صبح ا�ه
 گردم �دخل�� کرد �ا� شم جمع � کنم  بر�

لو شدم �ا صدای �از شدن در پهلو �ه په. خونه
� بود. که ب�ینم ک�ه !...حس��
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!�ا �ه سی�� بزرگ توی دس�ش

!�ع�� برام غذا اوردە بود؟

...خدا�ااا این چرا انقدر مه��ونه

 تو دلم فحش ات م�دم ال�
�

 ادای عو�� ن� �
...آدم �دارو در م�اری

وی هم چشمام و ر . �ا �ا درو هول داد و �س�ش 
...گذاشتم و خودم و �ه خواب زدم

 � . شد طو� نکش�د که �شک تخت �اال و �ای��
!معلوم بود کنارم �شسته

هوی صدامو � شنوی...خانوم -

...�ه تکونم �ه خودم ندادم

و�� بود این هم...وااا. آروم موهام و نوازش کرد
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��� �ا که � گفت موهات شلخته ان و خودت کث
و آشغال فقط �لدە من! من اش��اە ش��دم؟

...حرص �دە

:آروم صدام زد

...دن�ا خانوم...دن�ا -

�دن چقدر حال � داد نوازشش و همزمان ش�
...صداش اونم �ا لح�� پر از آرامش

نفس  چند دق�قه ای �� حرکت موندم یهو هرم
�ه وض�ح ! هاش توی صورتم �خش شد

�ن � تو�ستم حس کنم که صور�ش توی �م�� 
...فاصله ی ممکن از صورتمه

نکنه � خواست ل�ام و ببوسه؟

 اش و ندارم نکن ای
�

!...ن �ارووای نه من آماد�
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 اش و داشت
�

ه �ا�� داری لعن�� تو چرا �ا�د آماد�
ه میتو�� �ا�د تا جا�� ک! نقش �ازی م�ک�� د�گه

...خودت و �ه ��ە نزد�ک ک�� 

 �ه خوردە در حد �ه نوازش سط� ل�اش و 
...ود براماحساس � کردم و این دیوونه کنندە ب

ستم دستام و ن� تو�. �اهام شل شدە بودند
منو  خا� �ه �م برد�ا هزار �ار ! حرکت �دم

� احسا� � س�ت بوس�د اما ح�� �ک�ارم همچ��
ارم شا�د چون د. �ه بوسه هاش بهم دست نداد

پر از  نقش �ازی � کنم این احساس وحش�نا�ه
!لذت بهم دست دادە

...نرم ل�اش و �ه ل�ام چسبوند

جا �و این �غض لعن�� از ک. �غض �لوم و گرفت
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دلم . دمتند تند نفس � کش�! �له اش پ�دا شد؟
شت �ه � خواست زودتر ازم جدا شه ان�ار دا
!جای بوسه شکنجه ام � داد

!تمام �دنم یخ شدە بود

ه جوری که دستام و از ز�ر پتو مشت کردە بودم �
فته ناخن های �لندم توی گوشت دستام فرو ر 

...بودند

!خودش و ازم جدا کرد

گشت و ر�تم �ه �ک�ارە �ل �دنم �ه حالت اول�ه بر 
...ز کردمنفس هام نرمال شدو مشتام و از هم �ا

...دم�ا صدای �سته شدن در چشمام و �از کر 

...رە شدقطرە اش� از چشمم روی گونه ام لغ��

...چقدر من �د�ختم خدا�ااا
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ون �ذارم؟تا � �ا�د خودم و در اخت�ار این و ا

نا�ارم کنه  ا�ه یهو ��ە بزنه �ه �ش ب�اد بزنه
؟ کوروش   ا�ه دخ�� بودنم و � �� عقل�ای...��

؟ از دست �دم و زن شم ��

روی  ن�اهم روی سی�� غذا . اش�م و �ا� کردم
� بود چرخ�د وردن اما من د�گه م�� �ه خ .م��

...نداشتم و اشتهام �امال کور شدە بود

•••

 � "حس��
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�گه حاال د. دس�� دس�� خودم و �د�خت کردم
...�اورم شد که من واقعا عاشق شدم

 فکرش و د� که قرار نبود عاشق �شه �ع�� اصال 
 بیوف

�
� اتفا� ...تهن� کردم �ه روزی همچ��

ە حاال جواب �درو �� �دم؟ ای وای دخ�� 
کتمه ا�ه �ه گوش رق�ا برسه که   مدلینگ ��
کت ت خته رسانه ا�ش � کنند جوری که در ��

!شه

!�ع�� �ا�د عذرش و �خوام

و�ش کنم کت ام ب�� �ل و �� دل �ا�د از ��
ه ام پر�ش قراردادش و فسق کنم؟ �ا �ا�د از خون
ون و از این �ه �عد مثل �ق�ه ا  کنم ب�� ی دخ��

!�اهاش رفتار کنم

ا ! نه ن� شه بهش ن�اە  نمیتونم مثل �ق�ه ی دخ��
...کنم نمیتونم �س�ت بهش �� اهم�ت �اشم
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من . ەاون ناخواسته منو دل�سته ی خودش کرد
ه مجذوب �ه دخ�� معمول�ه دیوونه شدم ک
ای د�گه اصال اهل تجمالت و  رفتار  برعکس دخ��

ن های خاله زن� حال بهم زن برای جذب م
!ن�ست

ە �ش�نه  ح�� حتم دارم ا�ه از این موض�ع بو��  ب��
...و فقط �خندە

...اما حق�قت اینه که ارە

� مقدم عاشق �ه دخ�� سادە و ز��ا  شدە  حس��
�ن شناخ�� از خود ش و �دون این که کوچک��

�� �دون این که ح. خانوادە اش داشته �اشه
ە تو چه خانوادە ا ی بزرگ براش مهم �اشه دخ��

...شدە و �درو مادرش ک�ه ان

...�ه جورا�� فقط دلم � خواد �اشه
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 پر ه�ج و م�ج
�

من �ه  دلم � خواد توی زند�
شته �اشه ک� �ه اسم دن�ا، ش��ه دن�ا وجود دا

م و مشغول خ ودش و که �اە گداری ذهن درگ��
هان کنه و دورم کنه از مش�الت و معضالت ج

...اطرافم

...م شدموارد اتاق دیوار �ه دیوار اتاق خوا�

 �جز �ا این که اصال عادت نداشتم روی تخ�� 
ینجا تخت خودم �خوا�م مجبور بودم امشب و ا

ام و  �اش حداقل � شد برم و �الش. �گذرونم
م ...بردارم و ب�ارم که گردن درد نگ��

ه �گ�� ب�خ�ال �ا�ا �ه شب که هزار شب ن� ش
. ..�� م�ل �م و روی �الش گذاشتم. �خواب
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•••

"دن�ا

� چ�دم و �ا چ ندتا ص�حانه رو خودم روی م��
نت �ه چای و �ه ن�مروی �ه ظاهر  �چ توی این��

� گذاشتم �ارە  .خوشمزە درست کردم و روی م��
� هم سخت نبودا  منم ا�ه از . خونه همچ��

 خدمت�ارا �ارام و ن� کردند م
�

طمئنا ت�د�ل �چه �
...� شدم �ه �ه خانوم کد �انو

...اوف اونم چه کد�انو�� 

و یه. برای خودم چای ر�ختم و مشغول شدم
� �ا ق�افه ا�� درهم و موهای آشف ته وارد حس��

خونه شد � ت بودم که. آش�� این  فقط من در ح��
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!؟��� چرا �ا�د موی شلخته هم بهش ب�اد 

:ز�ر لب گفتم. اومدو رو �ه روم �شست

صبح �خ�� ...

:درحا� که گرد�ش و ماساژ م�داد گفت

�خ��  -

ی شدە؟... � !چ��

ای نکه د�شب �ج...گردنم درد � کنه...آخ -
خودم نخواب�دم

:فتمل�ه ی فنجون و از ل�ام جدا کردم و گ

659



...نم�دو�ستم وگرنه...ای وای ب�خش�د...

...مهم ن�ست -

� انداخ تن�ا� �ه ما� تا�ه ی وسط م��

!ن�مرو درست کردی؟ -

:�ا ذوق گفتم

ارە م�خوری؟...

نه -
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و  آنچنان ل�خندم محو شد که هر� م�د�د 
دمن� دو�ست فکر � کرد صد ساله نخند�

وا...

� شه �ه چای �دی؟ -

چای  �ه لیوان برداشتم و براش. حر� �اشدم
...جلو رفتم و جلوش گذاشتم. ر�ختم

مر� -

م براش دل. هنوزم داشت گرد�ش و ماساژ � داد
ە جا�� واقعا ا�ه � دو�ستم عادت ندار . سوخت
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 ا�ه رو 
�
 غ�� از تخت خودش �خوا�ه عمرا

.. .تخت اش � خواب�دم 

ود هرکس د�گه ای جای اون ب. و� جال�ه ها
صدرصد  ام�ان نداشت برە �ه جای د�گه �خوا�ه
. م میوردمیومد تو اتاق خودش و �ه �ال�� هم � 

� بودم این از  خ��ه توی ناخودآ�اهم مطم��
خت ت اوناش ن�ستا چون د�شب �� فکرو خ�ال

گرفتم خواب�دم

� هم �� فکرو خ�ال نبود ا اون �. البته همچ��
ِکش   بوسه ی غ�� منتظرش خواب و �دجور ازم

ح از سه، چهار ساعت موندە �ه صب. رفته بود
 �� هوش شدم

�
�شت �ش . شدت خست�

...وا�سادم
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م شا�د �ذا �ه خوردە شونه هات و ماساژ �د...
خوب شد

� ص�حانه ا - ت و نه ن� خواد ب�ا �گ�� �ش��
...�خور

ردم �� اهم�ت بهش دستام و روی شونه هاش ب
وع کردم �ه ماساژ داد منتظر . �شو آروم آروم ��

�ن حر  نزد بودم اخم و تخم کنه اما کوچک��
�

�
...هیچ مشغول خوردن چای اش شد

...حاال خ��ه گفت ن� خوادا

شک�ه موهای م. موهای مش�� اش و ن�اە کردم
 

�
!مش� �عد چشمای رن�

...خدا�ا دمت گرم �� ساخ�� 
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...شلخته...

� گذاشت و گفت :لیوان و روی م��

؟ - !�� گف��

شلخته دستات و شس�� هان؟...

:تو �لو خند�دو گفت

نمتا - � ...پررو...م��

دست بزنم داری؟...وا...
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م که ارە - گ��

بهت نم�اد دست بزن داشته �اش�ا...

کجاشو د�دی  -

ر دس�ش فشار دستام و ب�ش�� کردم که حساب �ا
...ب�اد

...چقدر خوب ماساژ م�دی تو دخ�� ...آخ�ش -

�ا من اینطوری حرف نزنا...

:تو �لو خند�دو گفت

665



چطوری؟ -

ای شهر در �ه جوری که ان�ار حا�� و �ل دخ�� ...
اخت�ارتن

؟ - � ن�س��

:خم شدم و در گوشش پچ زدم 

؟... � هس��

!خشکش زد

کت یهو �ه خودش اومد آروم �ل� هاش و حر 
:تدادو ز�ر چش� ن�ام کرد و �ا اخم گف
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ب�ا برو ص�حانه ات و �خور...ب�ا برو -

تند  دستام و حرکت داد و حرکت دادم و تند 
...شونه هاش و ماساژ دادم

دارم ماساژت م�دم د�گه...

� کش�د و گفت :دستام و �ای��

...ماساژ نخواس��م -

. �ا غ�ض رفتم و �شستم و مشغول شدم
ە شدماهیتا�ه رو برداشت و دو�ارە �ه ن�م !رو خ��

!چ�ه؟...
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بهت زدە  ن�اهش و از ن�مرو گرفت و ن�ام کرد و 
:گفت

!ه���  -

.چای اش و برداشت

ی هووم؟... ب�ینم تو چرا � �ار نم��

عقل �ل امروز جمعه اس -

ی فقط امروز و ... نگفتم چند روزە ��ار نم��

:�ا اخم رو کرد بهم  و گفت
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�ه تو چه؟...دلم ن� خواد برم -

:دادم منم نه گذاشتم و نه برداشتم جوا�ش و 

خب نرو �درک...

لیوان و گذاشت و از جاش �لند شد

ب�ا ن�مرو �خور خوو...

ن� خوام -

نخواە �جهنم ، �درک اصال هم مهم ...
رست منه احمق و �گو �اشدم ن�مرو د...ن�ست

669



دە بود �م مون. کور شدم انقدر �چ کردم. کردم
م و گو�ل �ه حرف ب�اد �گه �سه د�گه مخ ا

ش �ه ارز ...واسه ی تو...اونم واسه �؟...خوردی
ن�مرو رو هم نداری

هم دست �ه �غل �ا ل�خندی عج�ب و غ��ب ب
نفس  �ه بند حرف زدم و یهو �ه! زل زدە بود
ادامه  احمق خو �ه نفس �گ�� �عد . نفس افتادم

ن�اهش  چند تا �فه کردم و . �دە �لوت �ارە شد
ە بود. کردم !هنوزم بهم خ��

!چ�ه؟...

خش بنازم اون ز�ونتو که مار و از سورا -
ون � کشونه ب��
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ت�که � ندازی؟...

.�� جواب راهش و کش�دو رفت

 کردم
�

کردم و   �اشدم و ظرفارو جمع. �الفه پو�
م �ه �ه اتاق خواب برگشت. توی س�نک گذاشتم

دوش گرفتم و �ه ل�اس عروسک�ه خوش�ل 
...پوش�دم و صورتم و آرا�ش کردم

ز�رش . ددامن د�لته ی ل�اسم تا روی ران میوم
ه زدم و موهام و شون. دوتا جوراب �لند پوش�دم

...سشوار کش�دم که لخت شدن

�ه خودم  تو آینه ن�اە ��. همه رو �شتم ر�ختم
...انداخت

...جووون �ا�ا...
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ردم و پچ جلو رفتم و توی آینه �ه خودم اشارە ک
:زدم

� این ��ە ا�ه بتونه در مقا�ل... تو مقاومت  بب��
� �اش �ه مش�� دارە که گرە مش�لش  کنه مطم��

اد �از ن� شه � ن�از  �س خودت و . �ه دست آدم��
��� و هیچ �م و ک� . تو میتو��  ی تو به��

�د  فقط �ه خوردە گند دماغ و ....فقط ...نداری
عن�� که اونم تقص�� تو ن�ست تقص�� 

 واال ا�ه اون خوش اخالق �اشه...خودشه
...توهم

...رفتمیهو در �از شد تند ن�اهم و از آینه گ

ق�ه ی �. �ا ن�ا� سوا� درو �ست و وارد شد
ه � حرف ام و �ا �مک آب دهنم قورت دادم ک

� رفتراە گ�� کردو �عد چند ثان�ه بزور �ا واقعا ! ی��
ج���دە حس کردم حرفم مثله �ه لقمه ی بزرگ ن
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!بود

دی؟ - � !داش�� �ا � حرف م��

!�ا ه�چ�...من...من...

فت و پوزخندی زدو �ه سمت عس� کنار تخت ر 
کشوش و �از کرد

م؟چ�ه فکر کردی منم مثل تو دیوونه ا...

...�اشدو برگشت �ه سمتم

� تا �االم و  لمس � کرد  درحا� که ن�اهش از �ای��
...آروم �ه سمتم قدم برداشت

ت آب دهنم قورت دادم لحظه �ه لحظه داش
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وی دس�ش ت�که ای از موهام و ت! نزد�ک�� � شد
گرفت

مون تو که � گف�� شونه اشون بز�� هم ه -
...حال�� ان

:برای �سلط �لو�� صاف کردم و گفتم

محض اطالعت �ا�د ��م که سشوارشون ...
...وگرنه همون حالی�� ان �خدا...کش�دم

:تو �لو خند�دو گفت

پررو -
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من پررو ن�ستم آقااا...

هس�� خانوووم -

ن درهم سکوت اتاق و پر کردو ن�اهامون همچنا
وت گرە خوردە بود که یهو صدای گوش�ش سک

ی گو�� اش و از تو . ب�نمون و درهم شکست
ون کش�د و در حا� که �ا �ا � موهام جی�ش ب�� ی��

...�ازی �ازی � کرد در گوشش گذاشت اش

؟ - سالم ع��زم خو��

د و� از � ش��دم که �ا �ه خانوم صح�ت � کر 
!...حرفای خانومه � در ن� اوردم

ه دخ�� احمق چطور میتو�� در حا� که موهای �
چطور ! ؟د�گه تو دس�ته �ا �� د�گه حرف بز�� 
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؟ ...حمقخ�انت�ارە ا! میتو�� انقدر �ست �ا��

د کنم �لند واسه این که بزنم را�طه اشون و نابو 
:گفتم

...عشقممم...

و �ه  اومدم که �ق�ه اش و ��م که یهو دس�ش
درد . دمل�ام چسبوند و �ا مغز �ه دیوار چس��

هنوزم دس�ش . عجی�� توی �م پ�چ�د
م چشم �ا اخما�� در هم واس. برنداشته بود و

ش حرف غرە ای اومد و �ه او�� که داشت �اها
د گفت � :م��

می�ینم TVدخ�� کجا بود �ا�ا دارم ...نه نه -

 _
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خ�� اوردم من � د...نه مادرە من این چه حرف�ه -
�� اصال من � � �ا دخ��  خونه که این حرف و م��

�� ه...وارد را�طه شدم؟ � تو �چه ...ا�ه حرفا�� م��
ی خودت و ن� شنا�؟

!مادرە من

د؟ � !داشت �ا ماما�ش حرف م��

!...دموای خا� عالم این چه �اری بود من کر 

 � �ا  اصال �ه من چه تقص�� خودش بود همچ��
ە هر� � دونه دارە مادرش دل م�دە و قلوە � گ��

نه هم شک � کنه چ � ه برسه �ا ماما�ش حرف م��
...�ه منه ب�چارە

. جش��ه�ار دارم ا�شا� پن... گفتم که م�ام -
جمعه حتما �ه � م�ام پ�شت
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داشته  ای وای �س دفعه ی ق�� هم �ا ماما�ش
وست صح�ت � کردە و منه احمق فکر کردم د

شه ...دخ��

شه ها ...البته خودشم گفت دوست دخ��

...دروغگووو

�اری نداری؟...چشم چشم -

_

...خدافظ...ق��ونت برم...گفتم چشم د�گه -

...قطع کرد

:�ا اخم بهم زل زد و گفت

 دیوونه!...این چه �اری بود کردی هان؟ -
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�ا زدە �ه �ت؟...شدی؟

� �ک ...شه�ه دس�ش چنگ زدم که دس�ش و �ای��

چ اما فشار دس�ش روی ل�ام ب�ش�� شد هی
کنمخودش و هم بهم نزد�ک�� کرد که تقال ن

دفعه ی آخرت �اشه ز�ون درازی  -
...ب�ینم...� کن�ا

ل �� حرکت وا�سادم و مظلوم توی چشماش ز 
آروم  یهو گرە ابروهاش �از شد و دس�ش و . زدم

� کش�د اما ازم جدا �شد که راە   مثل ک�! �ای��
م و تند نفسش �از شدە �اشه �م و ز�ر انداخت

...تند نفس � کش�دم

� ابروهام خش�م زد !�ا حرارت ل�اش ب��
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ی ب�داری اونم تو !...�ع�� اون پ�شون�م و بوس�د؟
ن نکنه � خواست �ا ای!...جلوی چشم خودم

 واقعا �ارش بهم �فهمونه که دوسم دارە؟ �ع�� 
خب عقل �ل ا�ه ...اون منو دوست دارە؟

. نداشت که د�شب تو خواب ن� بوس�دت
مرت�که  تازشم �ادت رفته روزە ع�ا� ا�ه اون
� تو و  � بوسه ی ب�� اون اونجا  � نرس�دە بود اول��

ش�ل � گرفت؟

س گرفتم حاال �ا�د چ��ار کن �ا�د . موای اس��
سش �ا بهش ��م منم دو ...بهش ل�خند بزنم؟

ی...دارم؟ � ! نگفته و� اون که در این مورد چ��
�م ن� گه نکنه �ا�د اول من ��م؟ ا�ه اول من �

ە هوله �ا نکنه �اور نکنه !دخ��

...وااای دارم دیوونه � شم

دست اش و �شت کتف ام رفت و �ه خودش 
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ون اومدم ی روی عرق �د! چسبوندم از فکر ب��
ا نم�دونم خجالت � کش�دم �. �دنم �شست

 ��!

م و توی  اما هر�� بود ن� تو�ستم �م و �اال  ب��
!چشماش ن�اە کنم

. �ستم �م و �ه س�نه اش چسبوندم و چشمام و 
وع کرد �ه نوازش کردن موهام ��!

:آروم پچ زد

ە خو�� �اش - دخ��

!منظورش �� بود؟
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�ا�د  نکنه منظورش این بود که هر �� گفت و 
 برو ��م چشم �ا این که هر�� ازم خواست �� 

!برگرد �ا�د اطاعت کنم

ی نبودم که ز�ر �ار حرف زور ب رم �ا من دخ��
� �ه پ�ش مامان خدا��  مجبور �اشم �خاطر رف��

ند ازش ت. نکردە جسمم و در اخت�ار ک� �ذارم
ە شد ...مجدا شدم �ا اخما�� درهم بهش خ��

!چ�ه؟ -

:دست �ه �مر شدم و گفتم

منظورت �� بود؟...
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:تو �لو خند�دو گفت

عصو� منظورم این بود که ق�افه ی �ه این م -
ح�ف ن�ست صاح�ش انقد �د عنق �اشه 

�ه خوردە مه��ون �اش...هووم؟

�� خداروشکر منظورش او. نفس راح�� کش�دم
...نبود که فکر � کردم

:تمل�خندی روی ل�ام اوردم و �ا عشوە گف

...من مه��ونم...

خمام �ا د�دن خندە هاش ا. یهو زد ز�ر خندە
درهم شد
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؟کوری �ا �� ...چ�ه خو مه��ونم ن� بی�� ...

...�ا خندە �ه سمت �مد ل�اسش رفت

و  - نحاال که خوش�ل کردی بپوش ب��م ب��

!هااا؟...

ووون - ؟کری �ا �� ...م��م بپوش ب��م ب��

...وا...

م...وا ندارە - نم�ای خودم تنها�� م��

684



...م�ام م�ام...

و��   هام و ��ــــع �ه سمت چمدونم رفتم ل�اس ب��
ون کش�دم درش  ز�پ ل�اسم و �از کردم و . ب��

هو برگشتم و اومدم که جورا�ام و در ب�ارم ی. اوردم
� مواجه شدم �ا  جیغ �لندی کش�دم و ! �ا حس��

...دستام س�نه هام و پوشوندم

وع کرد �ه خند�دن دستم و �ه سمت . ��
ن که �� چمدونم بردم و �دون ن�اە کردن �ه ای

م و برداشتم �ه ل�ا� چنگ زدم و س�نه ها
...�اهاش پوشوندم

ون... ...�مشو ب��

ە شددست �ه �غل �ه �مد تک�ه دادو بهم خ�� 
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ون... � بهت م��ممم برو ب�� ...حس��

:ابروهاشو �اال انداخت و گفت

نچ  -

ی نه؟... نم��

نه -

. �ه دیوار از حرص �م موندە بود �له ام �ک��ونم
ە شدم ...توی همون حالت بهش خ��

ت �ه اون لعن! �ا ل�خندی مرموز بهم زل زدە بود
رشون چشمای جذا�ت ای �اش � شد از �اسه د
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شون اورد و ل�اسارو پوش�دو دو�ارە گذاش�
...�جاشون

صور کردم ن�اهم و ازش گرفتم و ت. اصال �ه جهنم
وب چقدر خ. ک� غ�� از خودم تو اتاق ن�ست
!� تو�ستم تصور کنم

•••

 � "حس��

و . روش و ازم برگردوند ع کرد �ه �� توجه بهم ��
ب �لوم خشک شد بزور آ. درآوردن ل�اس هاش
ش فرم، س�نه ها و �اسن خو . دهنم و قورت دادم

!�مر �ار�ک و دست و �ای خوش تراش
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...اندام اش �دجور تح��ک کنندە بود

وسوسه  تند تند نفس � کش�دم و �م �م داشتم
...قد� جلو گذاشتم. � شدم

...من. نه نه ن�ا�د این اتفاق � افتاد

...من آدمه �دی نبودم

ای مختلف �دن هاشون و  برام �ه  هزاران �ار دخ��
وی نما�ش گذاش�ند که �ه عنوان مدلینگ ت

کت استخدام �شن ین اما من ح�� �ک�ار ا. ��
د و احساس عج�ب و غ��ب بهم دست ندادە بو 

...مبرای لمس اشون انقدر ح��ص �شدە نبود

هش فکر �ل�ام و روی هم گذاشتم و س� کردم ب
ت در �ه سم. س� کردم د�گه ن�اش نکنم. نکنم

...رفتم و ��ــــع خارج شدم
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آب �د  وارد حموم شدم دوش و �از کردم و ز�ر 
...ا�ستادم

•••

"دن�ا

� و  ن�اە کنم  ل�اسام و پوش�دم و برگشتم که حس��
:پوزخندی زدم. د�دم رفته

د�دی نتو�س�� مقاومت ک�� ...

وش�دم و تا موهام و �شتم ر�ختم و �الە �افتم و پ
 شال گردنم و دور . روی گوشام کش�دم اش

رامان از اتاق خارج شدم و خ. گردنم انداختم
خانه رفتم � ی�� �ادم زم. خرمان �ه سمت آش��
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ه ب�ینم برداشتم و ن�ا� �ه اطراف انداختم ک
� کجاست حس��

ی ازش �شد  شا�د رفته بود ل�اساش و . خ��
وز روی م�ل ولو شدم هن! بپوشه چه م�دونم

� �ادم زمی�� و قورت ندادە بودم که �ا اخما��   اول��
� ب�ج زهرمار �االی �م ظاه . ر شددر هم ع��

��ــــع خودم و جمع کردم و صاف �شستم

ی شدە؟...ِاهم... � !چ��

� � خوری که -
�� �شه؟ �شس�� داری �ادام زمي��

زدم ز�ر خندە

  وا مگه تو �ادام زمی�� � خوری که...
�

اتفا�
690



!بیوفته؟

...ی ب�ا�امزە �ازی و �ذا کنار � خوای ب�ا -

...�ه سمت در خرو�� رفت

� . �اشدم گذاشتم   �اسه ی �ادام زمی�� و روی م��
...ل�اسام و مرتب کردم و دو��دم دن�الش

تاد ح�� �جاشم واینم�س. وارد محوطه شد�م
...که بهش برسم

که اون   حر� دو��دم و ق�ل از این...ب�شعووور
� و �از کنه و �ش�نه �از کر  دم و درە ماش��

...�شستم

نداخت و �ا ل�خندی خندە دار ن�م ن�ا� بهم ا
...اومدو �شست
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دم که دستم و �ه سمت س�ستم بر . راە افتاد�م
:�ا ��� گفت. موز�ک �� کنم

نکن -

:متعجب ن�اش کردم و گفتم

 چرا؟...
�

!م�شه ��

...چون دلم ن� خواد آهنگ گوش �دم -

لم دل تو �ه من ر�� ندارە من خودم د...
موز�ک خواست آقا
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؟ - ە ی چشم سف�د چطور !...�ع�� �� دخ��
میتو�� تو روم این حرفارو بز�� 

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

� دلم موز�ک � خواد اجازە �دە... ...د�گه حس��

سکوت کردو سکوت هم عالمت رضاست 
...د�گه

مثله قل�م مثله رو�ام( 

مثله جونم مثله چشمام
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�خوامم�دونم �اورش سخته من اینجوری تورو م

هام من اینجوری تورو م�خوام تو همه لحظه

ام  من از وق�� تورو د�دم زمان �ک ثان�ه
...نگذشت 

...گشتمگه م�شه تورو د�دو �ه ق�ل د�دنت بر 

...تمگه م�شه تورو د�دو از این رو�ا گذش

" )روز�ه �ما�� 

...خدای من چقدر ز��ا

� انقدر آدم احسا� �اشه و  �اورم ن� شد حس��
...اشهانقدر تو موز�ک گوش دادن خوش سل�قه �
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قطع  دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک و 
:کردم �ا گفت

!عه چرا؟ -

�گو ب�ینم تاحاال عاشق شدی؟...

:ز�رچش� ن�م ن�ا� بهم انداخت و گفت

هان؟ این چه سوال�ه � پر�...خ�� پرو��  -

... � ونم کنج�اوم � خوام �د...جدی گفتم حس��
...هجناب آقای مقدم تاحاال عاشق شدن �ا ن

وال جناب آقای مقدم دلش ن� خواد جواب س -
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جنا�عا� و �دە

� �گو د�گه... ...عه حس��

:سکوت کرد یهو گفت

؟  - تو ��

؟... !من ��

تاحاال عاشق شدی؟ -

!من؟...
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� و متوقف کر  ...دپ�چ�د تو خ�ابون و ماش��

!جلوی رستوران بود�م

!رستوران؟...

ه �خوا�م ارە د�گه ب�خش�د که ما ا�سان�م و چ -
چه نخوا�م گشنمون م�شه

 بزنم پ�ادە شد
�

مجبور . �� این که وا�سه حر�
. �موارد شد. شدم پ�ادە شم و �شت �ش برم

 � بود که  انقدر فضای رستوران خوش�ل و دل�شن��
� شدم و خودم جلو جلو رفت م و �� ب�خ�ال حس��

.از دنج ت��ن جاش پ�دا کردم و �شستم

� که از  م �ه حس�� � دور مدام  �ا ل�خند ش�طنت آم��
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ە شدم و رو �ه اومد. چشم غرە � اومد برام خ��
...عا� �ه �ه �ه این م�گن �ه و�وی. روم �شست

چونه ام  المصب مثل نقا�� � موند دستم و ز�ر 
ە شدم ...بردم و بهش خ��

ه �ه مرد اخه چرا �ا�د این همه ز��ا�� و خدا �
ن حاال �� � شد رنگ چشماش سهم م! م�داد

�دادن �ه � شد �ا اون بی�� خوش�ل ��االش و م
گه نخواستم اقا بی�� و چشمای خودم م! من

چشونه؟

...خوش�ل�اش ارزون�ه خودش

!نگف��  -

!چیو؟...
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جواب سوا� که ازت پرس�دم -

!کدوم سوال!...سوال؟...

!این که تا حاال عاشق شدی �ا نه -

!هول شدم

!�ا�د �� � گفتم بهش؟

ە یهو�� رفتم تو جلد همون دن�ا�� که د خ��
، همو�� که �ارش دوزو �ل�ه همو �� که کوروش�

!آدم هارو �ازی م�دە

� رفت س و اضطرا�م از ب�� ...�ل اس��

:تو چشماش زل زدم و گفتم

!توهم جواب سوال منو ندادی...تو �� ...
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�� ��م؟ ...ِاهم -

ت �ا جوا�ش �ه ارە اس...جواب سوالم و �دە...
...�ه نه

...شا�د...نم�دونم -

!�ع�� تو نم�دو�� عاشق شدی �انه؟...

...�ع�� ...ارە -

دن �ه چ�ه جناب مقدم � ترسن از جواب دا...
سوالم
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ن�اهش روم قفل شدو اخماش درهم شد

!مثل این که بهش برخورد

عاشق شدم...ارە شدم -

:�� اخت�ار خندە ای � دادم و گفتم

دم...تعج�� هم ندارە... � حدس م��

!منظورت چ�ه؟ -

ب ه��� فقط ا�ه � گف�� نه �ا�د تعج...
� کردم

 شها�ه ��م عاشق �شدە بودم �� �اورت � -

701



ە چرا از این فعل استفاد...�شدە بودی؟...
 االن عاشق ش...کردی؟

�
دی؟�ع�� � خوای ��

�ش و  درحا� که تو چشمام زل زدە بود آروم
� کرد �اال و �ای��

:مبهوت پوزخندی زدم

!چندوقته دق�قا؟...

زما�ش و ول کن -

...کنج�اوم...عه �گو د�گه...

ن�اهش و ازم گرفت 
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�� خوام طرف مقا�لم �فهمه �ع.فعال ن� -
شهن� خوام ک� �فهمه تا ب�ینم �� � 

�دجور کنج�اوم کرد�ا!...طرف مقا�لت؟ -

...دو�ارە ن�ام کرد این �ار �ا اخم

ا�� �عد ب�ینم تو ا�ه �ه نفرو دوست داسته � -
ی دلت نخواد ک� از را�طه اتون �اخ�� ش ه م��

؟
�

بهش م��

ر پیچ حرفاش انقد. بهت زدە فقط ن�اش م�کردم
ام دن�ال و� مد. در پیچ بود که هنگه هنگ بودم

م ر�ط �ه �شونه � گشتم که حرفاش و �ه خود
...�ه ح� بهم � گفت منظورش منم . �دم
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!ا�ه �� د�گه �اشه �� ...و� نچ

ە حرف چون ��ە �ه جوری دار . اونوقت �د�ختم
� �ارە عاشق شد نه که معلومه اول�� � ە و م��

اصال �  برخالف تصوراتم مثل این که از را�طه
!در نم�ارە

؟ - ...سوال پرس�دما! کجا��

ون اومدم و ن�اهم و بهش د ادماز فکر ب��

م بهش م��م... خب م��

!واقعا؟ -
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م بهش م��م   دو ...ارە چرا که نه... ست دارم م��
ی نگو فعال  �  �ذار �عدشم بهش م��م �ه ک� چ��

� خودمون �اشه تا �عد ...ب��

تو فکر رفت. گرە ابروهاش �از کرد

ر خودم تمو  م �شه و شا�د حرفا�� که زدم �ه ��
ز عالقه کنه ��ە برە �ه او�� که دوسش دارە ابرا

اس و� اون لحظه واقعا ر . و من ب�چارە شم
ن راس� جوا�ش و دادم و خودم و جای او 

!گذاشتم

؟ -
�

خ�� خب حاال چجوری بهش م��

!ها؟...

 دوسش داری -
�

چجوری بهش م��
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م بهش م��م د�گه...وا... ست م��م دو ...خب م��
دارم

؟ - همینطوری یهو��

:�ا خندە گفتم

نهارە یهو�� م��م طرف از ذوق سکته ک...

:خند�دو گفت

 خب عقل �ل اومد�م و طرف از من خوشش -
...�هنیومدو �� زد تو گوشم اونوقت جواب چ
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ە شدم ...بهش خ��

� ��ی و �س بز  ...نهاحمق اخه ک�ه که همچ��

ا مثل مگه این که طرف مغزە خر خوردە �اشه �
...من اصال تو این فازا ن�اشه

ی ن�ست که از ت... و �دش نگران ن�اش هیچ دخ��
ب�اد

نه �ا�ا؟ -

� کردم ...�م و �اال و �ای��

خب �گو ب�ینم دل�ل اش چ�ه؟ -

�� پولت...خب دال�ل مختلف دارە...
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 کردو �ه صند� تک�ه داد و �ازم
�

اخماش  پو�
درهم شد

خب �ه خوردە هم جذا�� ...

...د�گه -

�تم خ��ه... � ...آش��

خب؟ -

...همه �� تمو�...�� ��م د�گه...اوووم...

 �ارسون اومد و صاف �شست و منو رو تو 
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ش� �ازش کردو �جای منو ز�ر چ. دس�ش گرفت
ە شد ە � کنه وا این چرا اینطوری ن�ا! بهم خ��

خدا�ا

ت �ه آب دهنم و قورت دادم و س� کردم �س�
غذام و  ن�اهش �� اهم�ت �اشم منو رو برداشتم

...سفارش دادم و منتظر شدم

ا نه؟تو �� تو عاشق شدی �...خب �گو ب�ینم -

 خب �الخرە همه ی آدما ...خب...ِام!...من؟...
عاشق � شن د�گه

!�س شدی؟ -

امال دلم � خواست �ه جوری حرف بزنم که �
شمام دلم � خواست از توی چ. منظورم برسونم
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...�خونه که عاشقش شدم

ە شدم و  دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهش خ��
:آروم لب زدم

...اهوم عاشق شدم...

لو�� �. برای چند لحظه ن�اهش قفل چشمام شد
چه صاف کردو ن�اهش و ازم گرفت و دست �ا

:گفت

االن ...�گو ب�ینم ِ� عاشق شدی؟...خب -
؟ !�اها��

االن که �اهاشم...
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؟ -  دوست �� !...�ع�� �اهاش تو را�طه ا��
!داری؟

�ستم�اهاشم تو را�طه ن...دوست �� ندارم...

؟ -  �اها��
�

!مگه نم��

تمخب �اهاشم و� �اهاش تو را�طه ن�س...

...خدای من د�گه از این واضح تر

ودم و از �خدا ا�ه خنگ �ازی در میورد موهای خ
...دس�ش � کندم

:�ه ابروش �اال پ��د و گفت

ِ� فهم�دی؟...چند وقته؟ -
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مگه تو گف�� که من ��م...

وع کرد �ه خند�دن ��...

...پ�دا بود که �امال قض�ه رو گرفته 

...هوووف خداروشکر

گرە زدو   �ه خندهاش �ا�ان دادو انگشتاش تو هم
� گذاشت و گفت :روی م��

ارە �س منتظری طرف ب�اد بهت �گه دوست د -
ارە؟

...نچ...
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؟ -  خب تو بهش �گو شا�د یخ...خب!...�س ��
...اونم آب شد د�گه

� غذاها روی �  �ارسون اومد مشغول گذاش�� م��
� هنوزم در انتظار جوا�م. شد !بود ن�اە حس��

دم چن�الم و برداشتم و مشغول خوردن ساال 
...شدم

�ه �ه ل�ه ی ل یوان زد �ا قاشق اش آروم چند ��
هم و که �اعث شد از خوردن دست �کشم و ن�ا

بهش �دم

�ا شما بودم خانوم -

 من برم �ه طرف ��م د...
�

وسش �ع�� تو م��
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!دارم؟

ندە شا�د منتظر �اشه ب...بهش �گو...خب ارە -
ی خدا

دە ی تو ن� خواد نگران انتظارە اون بن...
م�گه  اون ا�ه آدم �اشه م�اد بهم...�ا��  خدا

د�گه

:یهو داد زد

�ا�ا لعن�� دارم بهت � �م  -
ن� فه�؟؟؟...گرفتارم

هش زل �ا ده�� �از ب. ساالد تو دهنم سنگ شد
همه . �ش و چرخوندو دورو�رو ن�اە کرد. زدم
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� ب�چ ە شدە بودند حقم داش�� ... ارە هابهمون خ��
...من خودم داشتم سنکوپ � کردم

و  شامتون!...کجارو ن�اە � کن�د؟...چ�ه؟ -
...کوفت کن�د د�گه

�اە های �ه �ک�ارە همه مشغول شدن اما هنوز ن
:شوکه گفتم. ر�ز مشکوک اشون رومون بود

... � !تو منو دوست داری؟...تو...حس��

�  لیوان و براشت و حر� پر از آب کردو 
و �ا اعص�ان�ت گ. کش�د � :فتک���دش روی م��

ون منتظرم شامت و خوردی ب�ا - ...ب��
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!�اشدو رفت

...�ع�� 

� مقدم �ه من دل �ست؟ !�ع�� حس��

!ق� بود؟وای خدا�ا داشتم خواب � د�دم �ا وا

دلم � خواست جیغ بزنم از خوشحا�

ذاخوردنم انقدر ذوق کردە بودم که �ال م�ل �ه غ
زدم  �اشدم و جمع کردم و از رستوران. پ��د

ون ...ب��

•••

 � "حس��

!اصال دلم ن� خواست �ه ز�ون ب�ارم
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!...اصال االن وق�ش نبود

 گفتمای �اش � گذاشتم �ه وقت د�گه بهش �

آخه این �� بود من گفتم؟

ە �ا خودش چه فکری � ... کنهخدا�ا االن دخ��

تا پ�شمه  نکنه فکر کنه من آدم �د�م و � خوام
� بهش گ فتم ازش سوءاستفادە کنم واسه هم��

حاال خ��ه نگفتمااا. دوسش دارم

...دارە نگفتم و� طرف که خنگ ن�ست فهم�

ا�� که ازش ش��دم � حق�قت  فقط خدا�نه اون چ��
شته خدا�نه اونم منو دوست دا. داشته �اشه

ە خونه  �اشه در غ�� این صورت �ا � شه م��
نه � � ه وسا�لش و جمع � کنه نصف ش�� م��

...کوچه و خ�ابون
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ە رو هوا کت هم م�� ��...

...چه گندی بود من زدم خدااا

ی �اش � شد برگردم �ه عقب اونوقت جلو 
  خودم و � گرفتم و اصال در این مورد 

�
حر�

دم � نم��

ونور چشمم بهش افتاد هراسون داشت اینورو ا
خ�ابون و ن�اە � کرد

!؟نکنه داشت تا�� م�گرفت برگردە خونه

...ای وااای

...�اشدم و دو��دم �ه سم�ش

ی؟...دن�ا... !دن�ا کجا داری م��

...برگشت �ه سمتم
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اددستاش و روی س�نه ام گذاشت و هل ام د

من ...�� مردم از نگرا!...ب�شعور کجا بودی تو؟ -
� و ول کردی �ه امون خدا و رف ؟و ماش�� ��!

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

ب�ا ب��م ...ب�ا...ب�خش�د...

� قدم برداشتم �ه سمت ماش��

:�ا لح�� عص�� گفت

!کجا؟ -

:برگشتم و سوا� ن�اە اش کردم و گفتم
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!خونه د�گه...

نم�ام -

؟... کجارو داری بری نصف !...�ع�� چ��
� ب��م خونه فردا صبح ه...ش��  رجا�� ب�ا �ش��

اصال خودم ....اصال...دلت خواست برو
� برمت

زدە  برعکس من اون آروم بنظر � اومد بهت
:گفت

-  � �م فقط م�...جا�� ن� خوام برم...وا حس��
ون �ه خوردە قدم ب زن�م حاال که اومد�م ب��

 � �گ��  برام ساندو�ــــچ...شامم که نخورد�م...هم��
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رش و نچ این دیوونه تر از او�� بود که فک
دم و �ه �ا خندە دستم و �شت کتفش بر . � کردم

جلو هدای�ش کردم

م... ...ب�ا ب��م برات ساندو�ــــچ �گ��

:خند�دو گفت

مر� -

خم و ح�� ا. چقدر این دخ�� دوست داشت�� بود
ه تخم اش و هم دوست داشتم د�گه �ماند ک

...ل�خندش بهم آرامش و منتقل � کرد

. س��مدوتا ساندو�ــــچ گرفت�م و روی ن�مکت �ش
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وع کرد �ه خوردن ...�ازش کرد و ��

ردە بود �ا دهن پر که ق�افه اش و �امزە تر ک
:گفت

؟منو دوست داری...واقعا...حاال تو...م��م -

�� اخت�ار خندم گرفت

ە تو �لوت درد� ...  شه تا اول اون و �خور ن��
بهت ��م

وا �گو د�گه دوسم داری �ا نه؟ -

خوشم � اومد اصال خجالت مجالت �ش 
� عق ل و ن� شد حرفارو �دون در نظر گرف��
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لب  چشمک زد و . منطق روانه ی ز�ون � کرد
:زد

!داری �ا نه؟ -

ادم�ا خندە ن�اهم و ازش گرفتم و تک�ه د

فکر کن ارە...

نه �گو �گو داری �ا ...ن� خوام فکر کنم -

...گفتم که ارە ارە ارە...

دگوشه ی ل�ش و گ��دو ل�خند ذوقنا� ز 
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...خب منم دوست دارم...خب -

ن �دو . اخ که چقدر دلم � خواست ببوسمش
 خواد �ا این که �ه این فکر کنم که طرف دلش �

م و صاف �شست! نه دل خودم و در نظر گرفتم
ودی دستم و توی گ. خودم و بهش نزد�ک کردم

...�مرش بردم

ش و چونه ا. �� حرکت فقط بهم ن�اە � کرد
انقدر . مگرفتم و آروم ل�ام و �ه ل�اش چسبوند

ادم اون لحظه برام لذت �خش بود که ح�� �
د �� هول شدم و از خو !...رفته بود نفس �کشم

...خود

� کسا�� که دست و �اشون و �م کردە �اشن �ا  ع��
� کسا�� که توی چند ثان ە ��م ع�� �ه قطع به��

د نخاع شدە �اشه ان�ار �ل �دنم �� حس ش
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!ساندو�ــــچ از دستم افتاد

د که ب�ینه و �ا افتاد�ش دن�ا کنج�او ازم جدا ش
ه غافل از این ک. چ�ه و حواسش رفت پ�شش

 خواست تا ن�اە من هنوز قفل ل�اش بود و دلم �
فقط  صبح توی همون �ما و �خبندون �مونم و 

!حرارت ل�اش و احساس کنم

•••

"دن�ا

...خم شدم و ساندو�ــــچ و برداشتم

...ب�ا �خور یخ � شه ها...
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:فتدستاش و توی جی�ش فرو بردو �ا غ�ض گ

�اشو ب��م خونه...ن� خوام -

...ای �ا�ا

هو اخماش من که اجازە دادم ببوسه ام �س چرا ی
که   من که �اری نکردم ، اصال من! درهم شد

 نزدم که دلخور ش
�

ی نگفتم �ا حر� � !...هچ��

:�اشد و �ا ��� گفت

...�اشو د�گه -

شس��م و �. �اشدم . هردوتا ساندو�ــــچ و رها کردم
م �اهام تو راە ح�� �ه �لمه ه. را� خونه شد�م
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ود معلوم ب. همه اش تو خودش بود. حرف نزد
ە ...حسا�� ذهن اش درگ��

...�دمل�اسام و در اوردم و ل�اس راح�� پوش

....روی تخت دراز کش�دم

خت من ن�ا�د روی این ت. یهو از جام پ��دم
...�خوا�م

� �ا�د ب�اد تو اتاق خودش �خوا�ه که �از   حس��
دن من، فردا �ش�نه و گردن دردش و بندازە گر 

...منم خجالت �کشم

دە �اشم برم زودتر بهش ��م تا نخواب�...

� برم که یهو د ر �از شدو اومدم که از تخت �ای��
!خودش اومد تو
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داشتم میومدم دن�الت...

!دن�ال من؟ -

م...ارە د�گه... �ه جای  ب�ا �جات �خواب من م��
د�گه � خوا�م

 ساعت دور مچ اش و در اوردو روی عس�
م �ه سمت در رفتم و درو �از کرد. گذاشت

:برگشتم و بهش گفتم

شب خوش...

� کرد و  :گفت  ن�ام کردو �ش و �اال و �ای��
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ه درضمن فردا روز ع�اس�...شب توهم خوش -
صبح زود ب�دار شو

�اشه ای گفتم و از اتاق خاج شدم

. �از کردم در اتاق دیوار �ه دیوار اتاق خوا�ش و 
...�ه اتاقه پر از وس�له

...همه چ�ش ت�م�ل بود

...درو �ستم و �ه سمت تخت رفتم

...تخت بزرگ و دونفرە

...روش ولو شدم و پتورو رو خودم کش�دم

 � !بوی عطر حس��

وای خدا�ااا
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 لعنت بهت چرا عطرت دست از �ە منه...
!ب�چارە برن� دارە

م �ا�د �اشه ارە؟ هرجا م��

...�الفه �م و توی �الش فرو بردم 

. ..ح�� �الش هم بوی عطرش و م�داد

�� مگ � ...هاحمق اخه تو �ه موهاتم عطر م��

�� �س این بو از کجا دارە م � !�ادا�ه نم��

؟من ج�� شدم خودم خ�� ندارم نکنه �از

دادم و  کش و قو� �ه �دنم. چشمام و �از کردم
 کردم

�
 9دم یهو متوجه عق��ه ی ساعت ش. پو�

...�اخدااا! بود

...قرار بود زود ب�دار شم که

...ای �ا�ا
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� رسو  ندم �اشدم و ��ــــع خودم �ه اتاق حس��
تو اتاق  درو �از کردم �ه ام�د د�د�ش اما ک�

داش �اصدای �لند ص. �له هارو � کردم! نبود
:زدم

... � ؟...حس�� !کجای��

خونه هم نبود � !...تو آش��

...�ل خونه رو ز�رو رو کردم

!کت؟�ع�� واقعا منو ول کردو خودش رفت �� 

...عوضی�� این بود دوست داش�نت

�� همه  حالم ازت بهم � خورە ��ە ی آشغاله
 � ...چ��
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ج�گری  چمدونم و �از کردم حر� مانتوی �لند 
. و شلوار مش� ام و پرت کردم روی تخت

وهام پوش�دم اشون شال مش� ام و هم روی م
م و کفشام و پوش�دم و ک�ف دس�� ا. انداختم

...توی دستم گرفتم

ون ...از خونه زدم ب��

. �� گرفتمتا � خ�ابون و پ�ادە رفتم �عدشم تا 
کت �ا هزار م�افات و درد� خودم و �ه �� 

نج رسوندم و �ه راست �ه ط�قه ی ب�ست و پ
ش و �. رفتم ل ش�طونه � گفت برم تو دف��

...اعص�ان�تم �ش خا� کنم هاا

؟ - � سالم خانوم خوب هست��

...�ا صدای ب�ا�� برگشتم 
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�چه ها اومدند؟...سالم مر�...

در دیر ارە همه اومدند منتظر شمان چرا انق -
کردین؟

ه سمت اتاق �ه تو چه ا�� ز�ر لب نثارش کردم و �
ی �ا انداخته م�الد �ا رو . درو �از کردم. گ��م رفتم

لیوان  �ا د�دنم هول شدو . بود و چای � خورد
� گذاشت و ��ــــع از جاش �لند ش دروی م��

؟ �ه �ه - !دن�ا خانوم چطوری تو خو��

:مبرخالف م�لم جلو رفتم و بهش دست داد
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ادم�الد �ه گ��مور �گو ب�...مر� خ��م...

� خس...ای �ه چشم -  در االن � �م ب�ا �ش��
�

ت�
...ن براتکن تا اول ��م برات �ه چای د�ش ب�ار 

نه نه چای ن� خوام...

�ارن�گو تا ��م برات ب...�س �� � خوای؟ -

ن و فقط �گو ب�اد که زودتر �ارمو ...ه��� ...
وع کن�م دیر اومدم �ش�نم چای هم � خورم ��

...زشته

�ال تو �ا خ...غلط کردن �خوان غرغر کنند -
خودم راحت چای ات و �خور �ق�ه رو �س�� �ه
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:�ا ل�خند زور� گفتم

...مر� و� م�ل ندارم...

 کردو گفت
�

:پو�

�اشه هرطور ما�� ع��زم -

!رفت

�م �شستم و د�مه های مانتوم و �از کردم و �ا تا
دت ها گوش�م و برداشتم که �عدە م. منتظر شدم

 دادە که یهو  Pmن�اە کنم ب�ینم � زنگ زدە و � 
!کوروش مواجه شدم  �pmا 
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�ا �ه  مدارک توی �ه پوشه خا� رنگه: کوروش( 
رنگ و  �ادت نرە پوشه ی خا�...مهر قرمز روش

)مهر قرمز 

...پوزخندی زدم

و آینه ی ن�اهم و از صفحه ی گوش�م گرفتم که ت
� که �ا رو �ه رو خودم و ب�ینم که �ا د�دن ح س��
زدە بود از  ابروها�� گرە خوردە توی آینه بهم زل

...جام پ��دم

...�ا اعص�ان�ت برگشتم �ه سم�ش

تو چرا صبح منو ب�دار نکردی هان؟...

 دستاش و از توی ج�ب های شلوار طوس�ه
ون همرنگه کت اش که حسا�� برازندە اش ب ود ب��

رزە �ه کش�دو �ا لح�� مستح�م و اعص�ا�� که ل
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:تن آدم � نداخت گفت

؟ - � �   مثل این که �ادتون رفته...�� گفت�� کجای��
کت بندە در م...خانوم؟ قا�ل شما االن توی ��

کت �ه عنوان مدلینگ ا...بندە قرار دار�ن ین ��
توجه حق ندار�د �ا من اینطوری صح�ت کن�د م

� خانومه موحد؟ هست��

کردم و لب   ل�ام و بزور از هم �از . خش�م زدە بود
:زدم

... � !حس��

گرە ابروهاش مح�م تر شد

دم و گفتم :دندونام و حر� بهم ف��
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اممعذرت � خو ...شما...از...من...اقای مقدم...

برگشتم و �ه صندل�م تک�ه دادم

...مرت�که ی از خود راض�ه حال بهم زن

ینطوری فکر کردی � که ا...فکر کردی � هان؟
؟ �� � �امن حرف م��

� ل�ام و س فت د�شب عمه ی من بود که همچ��
ا تو؟؟؟چس��دە بود که داشتم سکته � کردم �

...آقای مقدم

...هه

ن ...مردشور خودت و اسمت و ب��

ن مردشور اون عطرە کوف�� و ب��
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ی که م��وط �ه ت � و � شه اصال مردە شور هرچ��
ن ...رو �شورە ب��

...سا� -

�له اقا_ 

ە شدم از آینه بهشون خ��

همونطوری که گفتم گ��م شه -

چشم آقا خ�التون راحت_ 

...مه��ــــع هم �و ته اش و هم ب�ار وقت � -
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!رفت

سا� اومدو �االی �م وا�ساد

سالم_ 

سالم...

ش و ن�ا� دقیق بهم انداخت و عینک ط�� ا
:فتروی بی�� گوش�� اش جا �ه جا کرد و گ

 _ � ماشا�...چقدرهم ز��ا هست��

:عنق ز�ر لب پچ زدم

مر�...
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ادم انگشتام و توهم گرە زدم و صورتم و د
...دس�ش

اشدم و �. چهل دق�قه ای �ار م��ا�م طول کش�د
ینه خودم و توی آ. کش و قو� �ه �دنم دادم

ە از �م ت��ن �ه آرا�ش مال�م �ا استفاد. ن�اە کردم
.  اومدالبته اونطوری بنظر �. لوازم آرا��� 

...�ه جای رژم که فقط برق لب زدە بود

:برگشتم �ه سمت سا� و گفتم

؟... � !هم��

. داشت براش هارو مرتب �جاش � گذاشت
�ش و �اال اوردو ن�ام کرد
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� چون ل�اس...ارە د�گه -  ها خ�� اقای مقدم گف��
...ەتو چشمه ان آرا�شتون مال�م �اشه به�� 

...وا...

شونه ا�� �اال انداخت

- � میتون�د ب��د از خودشون ب��

:ز�ر لب گفتم

ولش کن �ا�ا حوصله اش و ندارم...

:شوکه گفت
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؟ - ��!

...کجا �ا�د ل�اسام و عوض کنم...ه��� ...

د�ذار �ه اقا م�الد ��م ب�ا...همینجا -

.�ه سمت در رفت

...خودم میپوشم د�گه!... اون و چرا؟...

و  موهای و�و شدم. �� اهم�ت �ه حرفم رفت
ت ن�اە �شتم ر�ختم و خودم و توی آینه �ا دق

. کردم
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...خوش�لم هستا...

�خند م�الد �ا ل. یهو در �از شد تند برگشتم
ذوقنا� �ه سمتم اومد

دمت گرم سا� چه کردی...�ه �ه -

�� ان�ار لولو ر ... � و هلو وا �ه جوری حرف م��
ودە آرا�ش خ��ه ز�ر بنای این آرا�ش از خ...کردە

ە ها خوش�ل��

�ن اوووف چقدرم شما اعتماد �ه نفس دار  -
تا حق البته اعتماد بنفس ال� ن�س...خانووم

...داری

744



!ل�اس هام کجان؟...خ�� خب �ا�ا...

 کش
�

�د و دس�ش و �ه سمت در بزرگ سف�د رن�
:گفت

اونجان د�گه مگه سا� نگفت بهت؟ -

...اق شدموارد ات. �� اهم�ت از کنارشون رد شدم

ق بود و اوووف ب�ش�� از دە تا مانکن توی اتا
...هرکدوم �ه ن�ع ل�اس ت�شون

...تو اتاق م�الد و صدا زدم که طو� نکش�د پ��د 

!سا� هم توی چهار چوب در وا�ساد

!این همه رو من �ا�د بپوشم؟...
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 ...ارە د�گه -
�

مدلین�

ادآوری ک�� م�دونم مدلین�م تو ن� خواد بهم �...

 رفت که
�

هن �لند قرمز رن� معلوم  �ه سمت پ��
ون کش�د. بود تن خورش عال�ه �ش از مشغول ب��

تن مانکن شد

هن و آمادە م�کنم - ل�اسات  خ�� خب تا من پ��
و درار

!چ��ار کنم؟!...هااا؟...

متعجب برگشت و ن�ام کرد
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 خوای قرارە این همه ل�اس و بپو�� نکنه � -
ی جلوی روی شلوار و تا�ت همه رو بپو�� و بر 

؟ � دور���

...شمسا� پوزخندی زد و �اعث شد اعص�ا�� �

ون � پوشم م�ام د�گه ... ب��د ب��

مادە آقا م�الد مسئول آ!...�ع�� �� خانوم؟_ 
...کردن شما و بر� ل�اس ها

!�ع�� من جلوی م�الد �ا�د لخت شم؟...

�ه سمتم  م�الد ل�اس و از تن مانکن در اورد و 
اومد 
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 تو مثل اینکه �ادت رفته آقای مقدم ��  -
...گفت

:رو کرد �ه سا� و گفت

...سا� مدل �ارش چ�ه؟ -

ک�ه سا� دست �ه �غل شدو �ه چهارچوب در ت
داد

� اندام_  ندام البته ا�ه ا...�ه نما�ش گذاش��
درست و حسا�� داشته �اشه

کردو   وصل. صدای آالرم گوش�ه م�الد �لند شد
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در گوشش گذاشت و �ا شونه اش نگه اش 
دهمزمان ز�پ ل�اس و برام �از کر . داشت

...جانم -

 _

ای �ا�ا دارە آمادە � شه د�گه -

 _

...ست�اشه �اشه ب�ست دق�قه د�گه آمادە ا -

.قطع کرد

ون منتظرن - ��ــــع...ب�ا بپوش همه ب��

�ع�� . ادمبرگشتم و رو در روی آینه ی قدی وا�س
...!من �ا�د جلوی چشم اینا لخت � شدم؟
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...خدا�ا این چه گرفتاری بود اخه

ونه ی این چه مخمصه ای بود؟ اومدم که از خ
س راحت کوروش فرار کنم برم پ�ش مامان �ه نف
...چاە �کشم که از چاله در اومدم افتادم تو 

!منتظرە �� هس�� هان؟ -

� تا�م و گرفتم و درش ا از این . وردم�ا ترد�د �ای��
� ن�ام � کردند خجالت � کش �دم و که داش��

...شمسنگی�� ن�اهشون مثل کو� بود روی دو 

د �م �م نگران ن�اش اولش �ه خوردە معذ�� �ع -
راە میوف�� 

�ه م�الد  �ا ن�اە نگران و �ه جورا�� �غض کردە
خم . ر ب�ارماشارە کرد شلوارم و هم د. ن�اە کردم 

750



ه روی آینه شدم درش اوردم و �ا ل�اس ز�رام رو �
.وا�سادم

� و در ب�ار �ا�د چس�� �ا�د بپ - و�� ز�ر این سوت��
بتک تک بهت ��م ،�ا�د چ��ار ...ل�اس

؟ خودت درشون ب�ار د�گه!...ک��

:سا� گفت

� ال...البته آقا م�الد_  زم �اشه ها کر نکنم سوت��

� کش داری ک. �ا صدای ب�ا�� برگشتم ش�د  ه��
قدر واسه این که مسخرە ام نکنه و �فهمه چ

زش کردم احمقم دستام و �شت کتف ام بردم و �ا
� کردم و درش اوردم و �غضم و قورت دادم و س

خ�� طب�� برخورد کنم
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-  � وای خانوم شما چقدر خوش�ل��

انقدر . دم�الد که �ا چشماش داشت قورتم � دا
 هول شدە بود که �ادش رفت ل�اس و �دە

گه اش رن. برگشتم و سا� و ن�اە کردم. بپوشم
ردە بودند انقدر روم زوم ک! قرمزە قرمز شدە بود

که داشتم از خجالت آب � شدم

!چ�ه چرا اینطوری ن�ام � کن�د؟...

:ب�ا�� �ه حرف اومد

آقا م�الد...من برم... ِام -
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کرد و   م�الد بزور ن�اهش و ازم گرفت و ن�اش
:مبهوت گفت

ها؟_ 

� �� ش...وا - د خواستم ��م آقای مقدم گف��
...هب�ست دق�قه اتون شد ن�م ساعت ک... �س؟

خ�� خب تو برو االن م�ا�م_ 

خت و در نها�ت ب�ا�� ن�اە نها�� و �ه �تا�ام اندا
 ن�اهش روی س�نه هام قفل شد و راهش و 

!کش�دو رفت

•••
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 � "حس��

� هارو تنظ�م کردند و صحنه رو آ ...مادەدور���

ون دادم �ه صند� گذاشتم و � شت نف� ب��
دارو ع�اس ها �شستم و من تظر تمام ف�لم��

...شدم

و وال �ه  ب�ا�� درو �از کرد و وارد شد �ا هول
...سمتم اومد

؟...�� شد؟... بهش گف��

جلو اومد پچ زد
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ادە آقا دن�ا خانوم لخت تو اتاق وا�س...اقا _ 
� ند�د �د�دا دارن ن�اش  م�الدو سا� ام ع��

م�کنند

غ شدو برای چند لحظه احساس کردم �له ام دا 
تند از جام  .د�گه ادامه ی حرفای ب�ا�� و �ش��دم

�م قدم �اشدم و �ا اعص�ان�ت �ه سمت سالن گ� 
...برداشتم

��م و د�گه ح�� برام مهم نبود که �� دارم م
:چ��ار م�کنم

ە هان؟... !اینجا چه خ��

� سا� و �ا د�دن دن. در اتاق ل�اس و �از کردم �ا ب��
...م�الد � جام م�خکوب شدم
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"دن�ا

ی بهم چهرە ی در حد مرگ اعص�ان�ش و ابروها
. ردگرە خوردش ترس و �ه جونم تزر�ق � ک

هن و از دست م�الد قاپ�دم و جلوی �دنم  پ��
...گرفتم و از ترس قد� عقب گذاشتم

:یهو داد زد

وووون - �د ب�� �مش�د ب��

دش و سا� �ش و ز�ر انداخت و �ه جوری خو 
ون کش�د که ان�ار از همو  ن اولشم از اتاق ب��

!...وجود نداشت
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م�الد �ا توهم هستم -

...دارم _

 ک�� �ه من ر�� ندارە که داری چه غل� � -
ون تا ب�ام �ه حساب تو  هم برسمگفتم �مشو ب��

د کوتاە � ن�ام کرد  ترس توی چشمای م�الد م�ج م��
� . و رفت � که ع��  من موندم و سکوت و حس��

.ش�� زخ� رو �ه روم ا�ستادە بود

!�اری نکردم؟...چ�ه...چ...

م موندە آنچنان دادی زد که �اهام شل شدن و �
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:بود غش کنم

ب�اتی��  -

...قد� د�گه ای عقب رفتم

نمون ردو ب�ا�� درو�از کرد و ترس�دە ن�اهش ب�
:�دل شد گفت

!جانم؟!...جانم اقا؟_ 

�اهش درحا� که آت�ش از چشماش � �ار�دو ن
:قفل ن�اە ترس�دە ام بود غ��د

برو قرار دادە خانوم موحدو ب�ار -
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ب�ا�� خشکش زدە بود

:داد زد

برووو -

...ب�ا�� دو��د

ه برای برای چند لحظه حس کردم تمام زحما�� ک
ش�دم �ه دست اوردن دلش و ورود �ه زندگ�ش ک

� و ح�� آیندە ی �ه خا . پودر شدو رفت هوا
!مخون کش�دم و هم توی چشمای رنگ�ش د�د

دو اشک توی چشما م �غض �لوم و درهم ف��
حلقه زد

... � � این �ارو نکن...حس�� !حس��
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:حر� اعص�ا�� اما آروم گفت

...ب�ند دهنت رو -

:دو�ارە داد زد

ب�اتی�� کدوم گوری رف�� �جنب -

نفس نفس  ب�ا�� �ا قرارداد توی دس�ش وارد شدو 
 � � ن�. زنان قراردادو داد دست حس�� اهش و حس��

عص�ان�ت ازم گرفت و درحا� که دندوناش و از ا
و  د خود�ارش و از جی�ش ب�� ن کش�دبهم � ف��

:فتمدو��دم �ه سم�ش و �ا لح�� التما� گ
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� تورو خدا... ...توروخدا فسق اش نکن...حس��

:�ا گ��ه گفتم

این �ارو ...بهت التماس � کنم...
 م�کنم...�اهام نکن

�
...هر�اری ��

�در روی ق رار داد �� اهم�ت �ا اعص�ان�ت �ه ��
...زد و جلوی چشمم ر�ز ر�زش کرد

ا� قطرات بزرگ اش�ام از �اسه ی چشمام خ
� . شدو گونه هام و خ�س کردند  �ار �ه برای اول��

ت روم التماس افتادم و طرف مقا�لم �� اهم�
� انداخت و جلوی م��� اش �ه �دت�  �ن زم��

م کرد ...ش�ل ممکن تحق��

حس  �ا تمام وجودم. حالم ازش بهم � خورد
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احساس  تنفری که در درونم شعله ور شدە بود و 
...کردم

 اون لحظه فقط و فقط در اوردن اشک اش
� تو�ست حالم و خوب کنه

 تحق�� شد�ش، زجه زد�ش �ا ح�� التماس
...کرد�ش

ا�� که هنوز خ�� زود بود برای د � �د�شون و چ��
...لذت بردن ازشون

مانتوم و �ه سمتم پرت کرد

...بپوش �مشو برو خونه تا ب�ام -

و �اری که  حاال که � دو�ستم �ار از �ار گذشته
ند و �غض اش�ام بند اومدە بود. ن�ا�د � شد شد

تند تند  .جاش و �ه نفرت و اعص�ان�ت دادە بود
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وی هم نفس � کش�دم و �ه جوری دندونام و ر 
دم که جلوی اعص�ان�ت ام و �گ��  م تا �ه � ف��
 �ارە امروزش و �ش در ب

�
�ارم که وقت اش تال�

مصدای سای�دە شد�شون �ه وض�ح � ش��د

گو ��ــــع ب�ا�� زنگ بزن خانوم آند�ا منصوری � -
خودشو برسونه

از اتاق خارج شد

...خم شدم ل�اسام و برداشتم و پوش�دم

. ود�ل �مه ی چشمام ز�ر چشمم خا� شدە ب
...دستمال برداشتم و �ا�ش کردم

�ه که بهم ک�فم و برداشتم �� اهم�ت �ه ن�اە �ق
ە شدە بودند ار د�مه ی آسا�سور و فش. خ��

...دادم

763



•••

 � "حس��

...مغزم داشت آت�ش � گرفت

کت و دلم � خواست �ل �� . اعصا�م داغون بود
ون و  برم  �ا خا� �کسان کنم و ازش بزنم ب��

...دن�الش

ف �اش �ه خوردە �ا مال�مت تر �اهاش حر 
دم � ...م��

...تقطرە قطرە ی اش�اش آت�ش �جونم انداخ
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...چه غل� کردم من خدا�ا

رە د�گه ا�ه ب. �ه دفعه نذارە برە من �د�خت شم
 مطمئنم د�گه �شت. برگش�� در �ار ن�ست

ل�ف ت�! ت�ل�ف من چ�ه؟. �شم ن�اە ن� کنه
��م  !جوا�ش و �� �دم؟! دل �� قرارم چ�ه ؟

ە رو تحق�� کردم و از  احمق بودم؟ ��م دخ��
ون؟ کت پر�ش کردم ب�� ��

؟ !اونم �ە ��

...ه��� 

گفته ا�ه منه احمق بهش ن. �خدا که �ە ه��� 
� بودم که مدل بودن �ع�� �ه نما�ش گذا ش��
ە ی ب�چارە که جلوی م � اندامت اون دخ�� �الد ه��
...اخه. لخت ن� شد ، � شد؟ �خدا که ن� شد

م عالقه اخه کف دستم و بو کردە بودم که �م �
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� �اعث �  شه �ه ام بهش ب�ش�� � شه و هم��
!خوردە حساس شم روش؟

قرارداد  ا�ه � دو�ستم که صدساله س�اە �اهاش
 گرفتم همون روز اول شمارە اش و �. ن� �ستم

 شدم و از راە د�گه ای �اهاش وارد را�طه �
شم این اینطوری هم خ�ال من راحت تر بود که چ
خ�� دل  و اون دن�الش ن�ست هم �ق�ه �ا ش��دن

...ن� شدند دادگ�ه من وارد حاش�ه و این داستانا 

-  � چته تو چرا �ه جا آروم قرار ...حس��
ە اومد...نداری دخ��

� و این و �ا و اون و  �اشدن  دست از رژە رف��
ردمبرداشتم � جام وا�سادم و تند ن�اش ک

766



!دن�ا برگشت؟...

...دن�ا؟!..�؟ -

:پوزخندی زد و گفت

راردادو مردە حسا�� مثل این که �ادت رفته ق -
...منظورم آند�ا منصور�ه...جرواجر کرد�ا

بردم و  �الفه و نگران دستم و توی موهام فرو 
 کردم

�
پو�

م خونه... همه  حواست �ه...م�الد من دارم م��
�� �اشه

767



ی خونه !...کجا؟ - روز ام...�ع�� �� داری م��
...روزە

:داد زدم

الم رو ن� بی�� ح...�درک که امروز چه روز�ه...
نماعصا�م داغونه نمیتونم درست تمرکز ک

ە سالن غرق سکوت شدە بود و همه بهم خ�� 
...شدند

رتون �ه �ا!...کجارو ن�اە � کن�د؟!...چ�ه؟...
برس�د

هش دستم و روی شونه م�الد بردم و �ارو ب
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دم و ون س�� کت زدم ب�� ...�ه �عت از ��

•••

"دن�ا

دە تا�� و رو کردم �ه رانن. از تا�� پ�ادە شدم
:گفتم

� جا �مون م�ام... اقا هم��

فقط زود ب�این...چشم -

ل چمدونم و برداشتم و روی تخت گذاشتم �
...ل�اس هام و جمع کردم و توش گذاشتم
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چیو  ق�ِد همه. د�گه تحمل این وضع و نداشتم
...ح�� ق�ِد مامان رو. زدم

و خون  �ه ق�مته �ه خا�...آزادی �ه چه ق�مت؟
کش�دن غرور و شخص�تت؟

...�له هارو � کردم

.بزور چمدون و تا دمه در بردم

آقا ب�ا �ذارش صندوق عقب نمیتونم...

 کردو �ه اج�ار پ
�

�ادە شدو در پرو پرو �الفه پو�
...صندوق عقب و �از کرد

. ومدچمدونم گذاشت ا. درو �از کردم و �شستم
م دست خا� داشتم بر� گشت. حرکت کرد�م

...پ�ش کوروش
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...دست خال�ه خا�

د�گه . ردم�ا�د خودم و واسه غرغراش آمادە � ک
. دمدلم ن� خواست برگردم خونه ی �� مق

محال بود  ح�� ا�ه �ار �ه زدو خورد هم � کش�د 
ە �ه آن�ت. برگردم ...ااصال �ه من چه �س��

� و زدم �ذارە �ه درد خ ودم �سوزم من که ق�د رف��
...و �سازم

قدم رو در رو ا�ه �ه زما�� خدا�� نکردە �ا ��ە م
� � شورمش و پهن اش م�کنم ر  و بند شم همچ��

دە ی که �ادش برە اسمش ک�ه و تو چه خانوا
� مقدم ...گندی قد کش�دە و شدە حس��

...��ە ی اعصاب خوردکنه عو�� 
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...مثل سگ ازش متنفرم مثل سگ

...ح�� حالم از اسمش هم بهم � خورد

•••

 � "حس��

اخ �ه شاخ یهو �ا �ه تا�� ش. پ�چ�دم تو خ�ابون
م �ه اومدم که از کنارش رد شم که چشم. شدم

تا��  ��ــــع پ�ادە شدم و �ه سمت. دن�ا افتاد
...رفتم

:فترانندهه �ا د�دنم پ�ادە شد و شوکه گ
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!�� شدە اقا؟ -

:�ا ��� گفتم

برو کنار...

� و �از کردم بود  دن�ا صاف �شسته. در ماش��
هم �کنه  �دون این که ح�� �ه ن�م ن�اە سادە ب

اصال ان�ار براش وجود نداشتم

پ�ادە شو...پ�ادە شو ب��م خونه...دن�ا...

:رانندە جلو اومد و گفت

� در خدم - م امری دار�ن �گ�� تم آقای مح��
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م خانوم ندار�ن دیرم شدە �ا�د برم لطفا مزاح
�ش�د

:ادمدستم و �ه س�نه اش چسبوندم و هل اش د

...برو �ا�ا...

دس�ش و  دستم و جلو بردم که. رو کردم �ه دن�ا
م که پ�ادە شه که دس�ش و برداشت و  �گ��

؟. �ل�اش و روی هم گذاشت !�ع�� ��

!نکنه د�گه ن� خواست ب�ینه منو؟

...هرچند حقم داشت

...حق داشت د�گه دلش نخواد ب�ی�تم

ن�م... � � �اهم حرف م�� �ا ب...دن�ا ب�ا �ای��
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 � ازت خواهش م�کنم...�ای��

:ل�اش و از هم �از کردو حر� گفت

 ندارم مزاحم �ش�د آ...�اشما... من -
�

...قاحر�

� و  ان�ار که ل�ام و بهم. خشک ام زدە بود دوخ��
!...د�گه نتو�ستم حرف بزنم

...رانندە اومدو کنارم کش�دو درو �ست

� دارە ح رکت تا �ه خودم اومدم د�دم ماش��
ە و  � کنه و عشق و احساسم دارە از دستم م��

من فقط ا�ستادم و دارم تماشا م�کنم

اعماق  و این ترس از . راس�ش اون لحظه ترس�دم
...وجودم �شأت � گرفت
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ز دس�ش نمیتو�ستم ا. ترس�دم از دن�ای �عد اون
� راحت�ا �ذار . �دم م از دستم ن� تو�ستم �ه هم��

...برە

ه حرفاش درو �از کردم �دون این که وا�سم و �
� گوش �دم دس�ش و گرفتم و بزور از ماش ��

ون کش�دم :جیغ کش�د. ب��

؟ - معلوم هست چه غل� داری � ک��

. ماما من مچ دس�ش و ول نکرد. هل ام داد
ون صندوق عقب و �از کردم و چمدو�ش و ب�� 

...کش�دم

سمت  �� اهم�ت �ه دادو قال های رانندە �ه
� بردمش چمدو�ش و گذاشتم خودشو  ماش��

...بزور �شوندم و درو �ستم
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� ��ــــع �شستم و ق�ل این که درو �از کن ه برە �ای��
�ا . حرکت کردم �ه سمت خونه.قفل و زدم

ون دادو د :اد زداعص�ان�ت نفسش و �ا صدا ب��

م�از کن درو � خوام بر ...�از کن درو -

ع��زم �ه لحظه آروم �اش...دن�ا...

و�� �ه اسم منو �ه ز�ون کث�فت ن�ار تو �ه ع -
ە چ��ار کر ...آشغال دی؟ فکر فکر کردی �ادم م��

ە چجوری آبروم و بردی؟ �ا فکر ...کردی �ادم م��
 که ه��� حال�ش

�
 کردی �ا �ه احمق طر�

ن�ست؟

ش و �ه دلم ن� خواست ح�� �لمه ا�� از حرفا
م چون از اخالق هاش �ا خ�� ب ودم دل �گ��
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ادش � دو�ستم وق�� اعص�ا�� � شه د�گه �
ا�� دارە � جلوش ا�ستادە و �ا چه ادب� � رە

رفت و اما �� اخت�ار دلم ازش گ. صح�ت � کنه
.سکوت کردم

...مبزن کنار � خوام پ�ادە ش...بزن کنار -

:داد زدم

جا بری پ�ادە �� ک...تو غلط م�ک�� پ�ادە �� ...
هان؟

کردی   فکر ...فکر کردی من �� کس و �ارم ارە -
تم از چون �ام و تو خونه ی توی آشغال گذاش

� ناچاری و �� ک� بودە؟
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:جیغ زد

�� کنار �ا ش�شه رو �شکونم - � ...م��

� و متوقف کردم !دپ�ادە ش. �ه اج�ار ماش��

•••

"دن�ا

�ا اعص�ان�ت قدم . ب�خ�ال چمدونم شدم
 که فقط دلم � خواست تا جا�� . بر� داشتم

� اش و خونه ا ش دور میتونم از خودش و ماش��
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ه تند �. �شم یهو �ازوم توی دس�� قفل شد
...سم�ش برگشتم

� بود !حس��

�غض اش  .�ا ق�افه ای پر �غض تو چشمام زل زد
توی  و قورت داد اما حلقه ی ناز� از اشک

!...�شست چشماش

کجا م�خوای بری هووم؟ -

ودش از �ل اعص�ان�تم �ا د�دن چهرە ی �غض آل
� رفت !...ب��

ند لحظه برای چ. تا د�د آرومم �ازوم و رها کرد
کت ا ش و فراموش کردم دادو قال های توی ��

 خود و �� آبرو�� که ازم بردو قرار دادی که �� 
�� یهو انقدر کور شدم که ح. جهت فسق کرد
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حساس قطرە اش� که روی گونه اش ُ�خوردو ا
 و �ش�مو�� اش و ند�دم

�
مند� ��...

ا م�خوام �ه تو چه ر�� دارە کج...�ه تو چه ؟...
و  اصال تو چ��ارە ی م�� که جلوم...برم؟
ی  درد نکنه  دوروز بهم پناە دادی دس�ت...� گ��

داش�� حق ن...خ�� هم ممنونتم اما حق نداش�� 
حق   اونطوری جلوی �ارمندات ضایع ام ک�� 

من ...نداش�� �� دل�ل قراردادم و فسق ک�� 
این ... هو� ن...میتونم ازت ش�ا�ت کنم حالیته؟

�ت داری چون نه خودت برام اهم...�ارو ن� کنم
 عق� نه اون �ار احمقانه ای که من از � �� 
�ارە ...ادقبولش کردم و �اهات اومدم �ای قرار د

مب��د �ه جهنمم...ات و خودت ب��د �درک

ادامه  ن�اهم و ازش گرفتم و برگشتم �ه راهم
شمام پر �ه �ک�ارە �غض �لوم و گرفت و چ. دادم
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...دل�ل اش و نم�دو�ستم. از اشک شدند

...شا�د

�ا  شا�د دل�لش اخ��ن فرص�� بود که خودم
چ وقت دستای خودم از خودم گرفتم و د�گه هی

 فرص�� که از � ! قرار ن�ست تکرار �شه
. شد اعص�ان�ت از � �� عق� از من گرفته

:صدام زد

...دن�ا -

.�� اخت�ار �جام م�خکوب شدم

:رد گفت�ا صدا�� که �غض در اون �� داد � ک

...برگرد -
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ە و �اعث ش ه برگردم اون � تو�ست دستم و �گ��
ه زدم از خودم نکنه �ا حرفا�� ک! اما این �ارو نکرد

تازە . داتازە ��ە داشت وا�سته � ش! روندمش؟
�  �م �م داشتم احساس � کردم که �ارام همچ��

یتونم دو ای خدا چرا من نم! هم �� ن��جه نبودن
 .دق�قه فک ام و ب�ندم و زر مفت نزنم

�ا د�دن  .اش�ام و �ا� کردم و �ه سم�ش برگشتم
چشمای خ�سش دهنم وا موندو چشمام از 

ون زد اما ��ــــع خودم و کن��  ل کردم و حدقه ب��
رد و �ه حالت اول�ه برگشتم دس�ش و جلو او 

...دسته �ل�دش و توی ج�ب مانتوم گذاشت

...بهت زدە ن�اش کردم

وقت  هر ...برو و� حق نداری د�گه برنگردی -
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...تو�س�� ب�ا �ه � بهم بزن

:�ش و ز�ر انداخت و در ادانه گفت

...من منتظرت م�مونم...من -

:بزور لب زدم

!ازم � خوای ب�ام خونت؟...

 �ع�� ازت خواهش...من ازت م�خوام...ارە -
م�کنم این �ارو �ک�� 

دل�لش چ�ه آقای مقدم؟...چرا؟...
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�مد�شب �اهم حرف زد...من و تو...�ع�� ...ما -

درمورد �� �اهم حرف زد�م؟...

درموردە عشق...درموردە...ِام -

 د...من ه��� �ش��دم...نه...
�

ر شما هیچ حر�
این مورد �ه من نزدین

:اخماش درهم شد

...اینطوری �امن حرف نزن -

چجوری �اهاتون حرف بزنم؟...
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وتا�� مثله وقتا�� که د...مثله...مثله هم�شه -
تنهای�م

...منو شما... 

و  تورو خدا لحن حرف زدنت...دن�ا �س کن -
...عوض کن داری اعص�ان�م � ک�� 

ونم حر� ن�اهم و ازش گرفتم که بهش �فهم
�اشم و  این منم که �ا�د از دست اون اعص�ا�� 

ه که اون حق ندارە �اهام اینطوری حرف بزن
:دستم و گرفت و تند گفت

...زنهرطور دلت � خواد حرف ب...�اشه �اشه -

ن�ار ب�ش�� حاال که �اورم شدە بود دوستم دارە ا
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ب�ش�� دلم . دلم � خواست اذی�ش کنم
...� خواست از احساسش حرف بزنه

ون کش�دم اوم دم که دستم و از توی دس�ش ب��
خودش  برم که شونه هام و گرفت و رو �ه روی

!قرارم داد

و حق اصال ت...ن� ذارم بری...�خدا ن� ذارم -
...�فه�حق نداری م...نداری منو ول ک�� و بری

بهت زدە تو چشماش زل زدم 

!منظورت چ�ه؟...منظورت...

!یهو �غلم کرد

...شوکه �� حرکت توی �غلش موندم
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:آروم درە گوشم پچ زد

گه قول م�دم د�...�مون پ�ش من...جا�� نرو -
...اذی�ت نکنم دن�ا

را این چ. دق�قا مثل �ه چوب. خشک شدە بودم
وق��  �س چرا تا ! مثل �ه �چه ی پنج ساله شد

!پ�شش بودم این �ارارو ن� کرد؟

!جال�ه

...جالب و عج�ب

:بهت زدە گفتم

م ...�اشه... نم��
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...�سم هللا. ازم جدا شدو پ�شون�م و بوس�د

!...ونهحاال من چرا قبول کردم �مونم خدام�د

�ه خودتم م�دو�� ا . ای �ا�ا معلومه د�گه
رو ول  بر� گش�� پ�ش کوروش و � گف�� ��ە

کردی �ه چک آب دار مهمونت � کردو 
ی � مجبورت � کرد �ا خفت و خواری برگرد

ی ...ک��   خونه ی اولت و دو�ارە از ��ە دل��

وستم حاال که خودش �ا ز�ون خودش گفت که د
...دارە �� از این به�� 

ا جو�ش بر� گردم پ�شش انقدر اذی�ش � کنم ت
 دراد، انقدر عذا�ش � دم که �ارە ام

�
روزش تال�

...شه

ە. مرت�که ی عو��  هیچ وقت �ادم نم��

ە امروز و �ارت رو ...�ادم نم��
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� برد  مثل. دستم و گرفت و �ه سمت ماش��
 احمق ها �دون نق و نوق �اهاش هم�اری

رو برام پ�ادە شدو د. وارد محوطه شد�م. � کردم
و  چمدونم و از صندوق عقب اورد . �از کرد

دستم و گرفت �ه سمت در ورودی قدم 
�ه سمت م�ل بردم. برداش��م

� االن م�ام - �ش��

ورد و کت اش در ا. ز�رچش� بهش ن�اە � کردم
خونه. آو�زون کرد � . رفت �ه سمت آش��

...�شستم

...حاال که �� مثال...ا�ش...

د �� �ا �ه لیوان آب �ه سمتم داشت � اوم
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.اهم�ت ن�اهم و ازش گرفتم

ب�ا آب �خور -

حوصله  ب�ش�� روم و ازش برگردوندم که �فهمه
� گذاشت و . اش و ندارم اومد  لیوان و روی م��

...سکوت همه جا پر کرد. کنارم �شست

...ومد�الخرە �عد گذشت چند دق�قه �ه حرف ا

ح �ع�� افتضا ...�ارم درست نبود...ب�خش�د...
م � برمت فردا دو�ارە قرار دادو � ن��س...بود

...امضاش ک�� 

کتت ن� ذارم - �ه همون ...من د�گه �ام و تو ��
�ش و �ه آند�ا جونت �گو ب�اد ل�اس بپوش و �د

نما�ش �ذارە حظ ک�� 
791



د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

قبول کن که �ارت درست نبود...

برو �ا�ا -

گشتام آروم دستم و گرفت و انگشتاش و تو ان
:قفل کرد و آروم درە گوشم پچ زد

ە خو�� �اش - ...دخ��

ل اش دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و حر� ه
. ونددادم خند�دو تند ل�اش و �ه ل�ام چسب

...آهاااا
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حاال . حاال وق�ش بود ع�شش و ط�ش کنم
م که حسا�ه � ار وق�شه لذ�ش و �شورم ب��

...دس�ش ب�ادو �فهمه �ا � طرفه

� دندونام گرف � اش و آروم ب�� تم و یهو لب �ای��
وری که فشار دادم �ه جوری که کندە شه، �ه ج

ون ا�ه زخم �شه خ ا�ه کندە �شه زخم شه،
...ب�اد

�م داد  منتظر بودم ازم جدا شه و �خاطر �ارم
شه بزنه منم �� فحش نثارش کنم دلم خنک

!اما ان�ار نه ان�ار

!ح�� �ه تکونم �ه خودش نداد

ادم که دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار د
ە شدم. آروم ازم جدا شد �ا . متعجب بهش خ��

�� د�دن خون لب اش که لحظه �ه لحظه ب�ش
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م �ا د�دن تعجب ا. � شد چشمام قلم�ه شد
رددس�ش و روی ل�اش کش�د و متعجب ن�ام ک

؟ - !�از گرف��

:شوکه گفتم

!نفهم�دی؟...

� دستمال برداشت و ر  وی خم شدو از روی م��
د :�ا لح�� نگران گفتم. ل�ش ف��

؟...  !خو��

� کرد و �ه �ش�� م . �ل تک�ه داد�ش و �اال و �ای��
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ە شدم خت و �ش و ز�ر اندا. �� حرف بهش خ��
ە شدو تو فکر  . رفت �ه خونه روی دستمال خ��

� بنظر � اومد روم �ه �ش و آ. چهرە اش غمگ��
ش اشک توی چشما. سمتم چرخوندو ن�ام کرد

!...جمع شدە بود

!تو ازم متنفری...تو -

 �ا د�دن غم توی چشماش. دلم هوری ر�خت
که �ادە تک ت. �ادە �د�خت�ای خودم افتادم

...ا�غض ها و گ��ه هام دور از چشم آدم ه

ه خط قرمز کوروش گ��ه بود اون از این ک
مدام  چشمام و اش� ب�ینه اعص�ا�� � شد و 

م � کرد تحق��

!گرفت  اون ح�� اجازە ی گ��ه کردن و هم ازم

...شوکه فقط ن�اش م�کردم
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ی نگفتم...من که... � ...من که چ��

� کردن�اهش و ازم گرفت و �ش و �اال و �ا ی��

ن�ت و� فک � کردم از روی اعص�ا...گف��  -
...کردماش��اە � ...داری اون حرفارو � ز�� 

ر خم شدو دس�ش و توی موهاش فرو برد و د
:ادامه گفت

طر نمیتونم که �خا...میتو�� بری...میتو��  -
برو ...ماحساسم بزور توی خونه ام زندون�ت کن

...ا�ه دلت ن� خواد �مو�� برو...دن�ا
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...ای وای. �اشد

...ای وای من

م ��ە فهم�د ازش متنفر . من چ��ار کردم
...�د�خت شدم رفت

•••

 � "حس��

شوکه . دیهو دستاش و دور گردنم بردو �غلم کر 
...�ه جورا�� هم خوشحال! شدم

� �ع�� احسا! �ع�� اونم منو دوست داشت؟
!که من داشتم و اونم داشت؟

ی دستام و دور �مرش بردم و صورتم و تو 
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...موهاش فرو بردم

تج��ه  �� از لذت �خش ت��ن لحظاتم و داشتم
لم د. دلم ن� خواست ازم جدا شه. � کردم

. نم� خواست برای �ک عمر توی آغوشش �مو 
وم �از دلم � خواست تا ا�د درە آغوشش �ه ر 

...�مونه

...منم دوست دارم -

...دلم ضعف رفت

دم و �� اخت�ار ل �خندی روی �ل�ام و روی هم ف��
و  ازم جداشدو �ا چشمای درشت. ل�ام �شست

!عج�ب بود. دل��اش توی چشمام زل زد

�ا . کنم  �ا این که دلم � خواست حرفش و �اور 
لم این که وق�� جمله اش و ش��دم هوری د
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 ر�خت اما اون لحظه ه��� و توی چشمای
!معصومش ند�دم

...نه عشق نه نفرت

 کرد �ه عابر ان�ار داشت �ه آدم معمو� و ن�اە �
...�ه رهگذر 

...ک� که ه�چگونه ارز�� براش ندارە

!دلم گرفت

ا این چشماش احسا� نداشته اش و رو کردند �
ە د�گه ا�� و �ه سمتم ر  � وانه � کردکه ز�و�ش چ��

�� اون از عشق � گفت چقدر �دبود که عش
!...وجود نداشت

:آروم صور�ش و نوازش کردم و لب زدم
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...الزم ن�ست تظاهر ک�� ...

•••

"دن�ا

!از کنارم رد شدو رفت

؟ !این چجوری فهم�د؟!...�ع�� ��

...وا مگه � شه

اون �له ی  �ا�ا من دارم م��م عاشقتم لعن�� توی
ی داری؟ � !تو مگه چ�ه علم غی�� چ��

ر �ا صدای �سته شدن د. �له هارو � کرد
...اتاقش �ه خودم اومدم
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� راحت�است ...مگه �ه هم��

�ه حاال که عاشق شدی چشمات و در م�ارم ا 
��م که انقدر بهت م. �اور نک�� منم دوست دارم

...�اورت شه

...اصال

ە بهش ثا�ت کنم !اصال به��

وندنم شا�د �ا م. اون گفت برو اما نه �ا�د �مونم
� ف. �اورش �شه که منم � خوامش قط �ا رف��

ی که هستم � � ... کنمخودم و �د�خت تر از چ��

� هام و �اال زدم گو�� و برداشت م و شام آست��
...سفارش دادم
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ل و برداشتم   و روشن کردم و �شستم و  TVکن��
...منتظر شدم شام و ب�ارن

ی �شد و خاموش  TV. �ک ساع�� گذشت خ��
نم �� شد کردم و �الفه �اشدم که زنگ بزنم ب�ی

رو �از دو��دم و د. که اف اف �ه صدا در اومد
حساب  کردم غذاهارو تح��ل گرفتم و پولشون و 

...کردم

خونه شدم � خوش�ل  همه رو دونه دونه. وارد آش��
� چ�دم �ه �ارچ آب هم گذاشتم و  دوتا  روی م��

درش  د�مه های مانتوم و �از کردم و . لیوان 
...موهام و �شتم ر�ختم. اوردم

•••

 � "حس��
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دم و �ا عص �ان�ت حر� گو�� و �ه  گوشم ف��
:غ��دم

�اری کن   من �ه تو م��م �ه!...�ع�� �� مامان؟...
ە بیوفتم دست از �  م بردارە من از � این دخ��

 �ه هفته اس نخواب�دە ب�ا �ا
�

هاش حرف تو م��
بزن؟؟؟

اش فقط دو�لمه �اه...دو�لمه...��م...ع��زم -
م�گه  �ا�ا �خدا زن عموت زنگ زدە...حرف بزن

� ن� خوادش شب ت ا صبح از وق�� فهم�دە حس��
نه و م�گه شما �اری کردین که ا � ز من غر م��

...فرار�ه

803



.�ع�� �� مگه عقل اش و از دست دادە...

وا�ش توروش �گو ن� خ...خودت ب�ا بهش �گو -
...که �ل�م ب�خ�الت شد

االن کجاست؟...

ون منتظرە - ب��

گوشیو �دە بهش...

 ن� خوا�ش؟ -
�

!� خوای بهش ��

 بهش �گو،... 
�

� خوام  ارە د�گه مگه خودت نم��
بهش ��م د�گه قال قض�ه رو �کنم
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الن اصال االن نه �ذار �ه وقت د�گه ا...نه نه -
...حالش خوش ن�ست

�ه من چه که حالش خوش ن�ست...

-  � درته این چه طرز حرف زدن �ا ما...عه حس��
هاا؟

ە ی �ا شما نبودم که ق��ونت برم �ا او ... ن دخ��
فالن فالن شدە بودم

ری توهم �ه �ا... بهش م��م ب�اد...خ�� خب -
ە �خ وا�ه ز�ر کن شب �ش و �ذارە رو �الش �گ��

چشاش گود شدە
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:ز�ر لب گفتم

...�درک...

:مامان متعجب گفت

؟ - !�� گف��

گو�� و �دە بهش...ه��� ...ه��� ...

 کردو گفت
�

:پو�

...گو�� دس�ت �اشه...خ�� خب فعال -
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ی کردما ...چه گ��

•••

"دن�ا

وجه اومدم که در بزنم مت. �لو�� صاف کردم
نه � دلم  �ه. شدم دارە �ا ک� تلف�� حرف م��

 گفت � گفت در بزن و برو داخل �ه دلم �
� دارە �� م�گه صه خال . �شت در وا�سا بب��

ون ب�ا ه م حرف ش�طون رفت تو گوشم و ب��
...کنج�او گوشم و �ه در چسبوندم. نبود

ارە ع��زم -
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_

�� ...نه ق��ونت برم - � ؟این چه حرف�ه م��

_

منم دلم برات تنگ شدە -

_

...ب�ینم سوف�ا...اهوم -

_

کت اونجا همو � ب�ن - �مارە ارە ب�ا ��

_

نه ن�ا�� ها!...خونه ؟ -

_

کتم...اخه - تا  اخه من �م شلوغه ب�ش�� ��
808



وصله م�ای تنها�� ک� اینجا ن�ست ح... خونه
ە عشقم ...ات � م��

...مغزم داشت منفجر � شد

وع �ه لرز� دن از شدت اعص�ان�ت دستام ��
رفاش �س اون عاشق من نبودو همه ی ح. کردند

!دروغ بود

دل�ل  �س. منه احمق و �گو حرفش و �اور کردم
رد که دل�ل اون همه ا�اری که ک. اون اش�اش

!پ�شش �مونم؟

...فادە کنهاصال از کجا معلوم نخواد ازم سوءاست

از این که . ارەاز کجا معلوم نخواد �ه �ال�� �م ب�
حرفای  از این که �اری کرد که. گولم زدە بود

ز این که و از همه مهم تر ا. دروغش و �اور کنم
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ە � ماله و منم یهو�� پ�دا شدە بود که �م و ش��
� �ه احمق سادە ل�ح �ش�نم �ای حرف اش و ع��

ون دلم صابون بزنم که طرف عاشق شدە داغ
شدم

ە رو چرخوندم و ن�اە اعص� ا�� ام و تند دستگ��
تو همون حالت گو�� �ه . روش قفل کردم
ع �عد از سکو�� طوال�� قط. دست خشکش زد

کرد و از جاش �اشد 

� دن�ا - برات توضیح م�دم ...برات...بب��

ە که عقب کش �دمجلو اومد که دستم و �گ��

نقدر �اورم ن� شه چطور میتو�� ا...دروغگو...
 هنوز چند ساعت �شدە که تو ...�ست �ا�� 
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اینه ...چشمام ن�اە کردی و گف�� دوسم داری
�� !...دوست داش�نت؟ � �ا ...�ا �� د�گه الس م��

ە ��م �ا عشق اولتون صح�ت � کر  دین آقای به��
مقدم؟

��� خ�� تو از ه!...این چرت و پرتا چ�ه؟...این -
!چرا ال� قضاوتم م�ک�� ...نداری

و� حاال د�گه �اخ�� ...خ�� نداشتم...
 من �ا�د برم...شدم

�
� جز �ع�� را...راست م��

� ندارم ...رف��

اش ن�اهم و از چشمای �غض آغشته �ه �غض 
کردم حرفام گرفتم و در حا� که �له هارو � � 

دم :و �اهاش م��
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 تظاهر ...
�

بهت م��م دوست دارم م��
عو��  این تو�� که داری تظاهر م�ک�� ...نکن؟

ی که �ه جور . �امال تو نقشم فرو رفته بودم
 که خودمم �م �م داشت �اورم � شد از ک�

ا�طه ی عاشقش بودم خ�انت د�دم در حا� که ر 
ی برام ا � هم�ت اون �ا سوف�ا�ه خول مغز �ش��

...فرەاصال �ه من چه که اون �ا چند ن. نداشت

دمه من فقط �ا�د عاشقش کنم �عدشم، م�گن آ
ە از   عاشق �خاطر عشقش از همه دل می��

...همه

نهدن�الم � اومد و و س� داشت آرومم ک

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

وضیح �ذار برات ت...دن�ا تورو خدا ص�� کن -

812



...�دم

ود چنگ �ه مانتوم که روی �ش�� م�ل آو�زون ب
اش و زدم و ��ــــع پوش�دمش و تند تند د�مه ه

�ستم

 اونچه که �ا�د ...توضیح ات و نخواستم...
� شندم و ش��دم

 دلسوزی و تو �ه اون چند تا �لمه که از � ...تو -
 عشق؟

�
!ترس زدم م��

:�ا اخم تو چشماش زل زدم

؟...از �ە دلسوزی؟... ز نکنه ا...دلسوز�ه ��
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�ە دلسوزی �ه منم گف�� عاشق�؟ 

ا �ا�د من چر ...زدە �ه �ت...معلومه که نه...نه -
ماز روی دلسوزی �ه تو ابراز عالقه کن

سوف�ا  �ه همون دل�� که از � دلسوزی �ه...
ابراز عالقه � ک�� 

:یهو داد زد

سوف�ا دیو�ست -

ە شدم شوکه بهش خ��

� ادا ...مه داد�دون این که صداش و ب�ارە �ای��

814



�گه بهش گفتم ن� خوامش مامان زنگ زدە م -
اهاش �ه هفته است �ل� رو هم نذاشته ب�ا �
 � حرف بزن که �ل�م �خوا�ه هم��

؟... � هم��

-  � ...�خدا که هم��

� کردم و شال هم و روی  حر� �م و �اال و �ای��
...موهام انداختم

نداشون کفشام و پوش�دم و ب. از کنارش رد شدم
ە رو چرخوندم و خارج ش ...دمو �ستم دستگ��

رات من که ب...دیوونه شدی...دن�ا کجا...دن�ا -
توضیح دادم
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م س� نکردم �ه سم�ش برگردم فقط �ه مس ��
ستم و جلو کنار خ�ابون ا�ستادم د. ادامه م�دادم

بردم

تا��...

از کردم طو� نکش�د که جلوی �ام ا�ستاد درو �
دنه ی که �ش�نم که یهو دستم و گرفت و �ه �

� چسبوندم حظه درحا� �غض لحظه �ه ل! ماش��
:لب زد اشک و �ه �ل� هاش تزر�ق � کرد آروم

مگه من ...؟چرا داری �ا من این�ارو م�ک�� هووم -
چ��ارت کردم؟

 دلم هوری. تو چشمای �غض آلودش زل زدم
816



و تازە  ان�ار تازە �ه خودم اومدە بودم.ر�خت
...دممتوجه غل� که داشتم � کردم شدە بو 

ی . اون هیچ گنا� نداشت هیچ تقص��
...نداشت

ون این که �دون این که �ه من صدمه ا�� بزنه �د
م د �ن کینه ا�� ازش �ه دل �گ�� اشتم کوچک��

 اش و نابود � کردم 
�

زند�

!من واقعا � بودم؟

...�ه عو�� !...�ه ش�طان؟

...�ه آشغال؟

...ەحالم از خودم و از زندگ�م بهم م�خور 

ارو د�گه �اش � شد مرد و د�گه ند�د درد آدم ه
...نکش�د این همه درد جان فرسارو
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. اشک توی چشمام جمع شدە بود

...ازت خواهش � کنم...برگرد...دن�ا -

آروم �م و تکون دادم

ت منو شا�د د�گه هیچ وق...ن� خوام برگردم...
...ن�ی�� 

زش جدا ا. روی پنجه وا�سادم و ل�اش و بوس�دم
چشمای پر از اش�م و �از کردم شدم و

د شا�د من �...شا�د...تو آدمه خو�� هس�� ...
...بودم که

818



هم و ازش ن�ا. �غض بهم مجال ادامه دادم و نداد
...گرفتم �شستم و درو �ستم

برو اقا...

...را افتاد�م

•••

 � "حس��

...اون رفت

�ری از حاال من موندم و تص� . برای هم�شه رفت
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ا�� صد. اون که مدام جلوی چشمام در چرخشه
...از اون که توی گوشام نجوا � کنه

ز هم�شه و �ادی از اون که ذهنم و درگ�� تر ا
...کردە

...من

!من د�گه اون آدم سابق نخواهم شد

وجود  احساس � کنم د�گه قل�� توی س�نه ام
...�دەاحساس م�کنم عمرم �ه �ا�ان رس. ندارە

...مان�ار که �� هدف فقط دارم نفس � کش

�� که �ا صدای سائ�دە شدن الس��ک های ماشی
توقف شد پ�دا بود تو فاصله ی خ�� �� ازم م

...برای چند لحظه آرزو کردم مردە �اشم

820



؟...هوی اقااا - د�م  برو کنار داش��م...م���� � م��
نفلت � کرد�ما

:کنار رفتم و مبهوت و توفکر لب زدم

ب�خش�د ...ب...

...تنددس�� �ه سمتم پرت کردو رد شدند و رف

خونه شدم � �  چشمم �ه. درو �ستم وارد آش�� م��
د. شام افتاد ...�غض �لوم ودرهم ف��

ز �م ان�ار این �غض لعن�� قرار نبود دست ا
ن اومدە چه �ال�� �ە م. بردارە و ب�خ�الم شه

بودم و �ه  م�� که اخ��ن �اری که گ��ه کردە. بود
...��ه � کردم�اد ن� اوردم حاال مثل ابر بهاری گ
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...صند� و دادم عقب و �شستم

د. ا�ه سوف�ا نبود � ا�ه �ه . ا�ه مامان زنگ نم��
ا � گفتم حرفای مامان گوش ن� دادم و �ه سوف�

و در که هیچ احسا� بهش ندارم امشب دن�ا ر 
برای  چقدر �دە که ان�ار . روی من �شسته بود

...هم�شه �ا�د تو ح��ش �مونم

 کرد
�

...د�گه نمیتونم. د�گه نم�شه زند�

کت وق�� اونج ا جای�ه چجوری برگردم تو اون ��
� �ه ت�که آشغال پرت کر  دم که عشقم و ع��

ون ...ب��

!چجوری تو�ستم اشک اش و در ب�ارم؟

�ا هر . رد�م درد � ک. دستم و توی موهام بردم
س قطرە اش� که از چشمام � چک�د احسا
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...د� کردم چشمام دارە از حدقه در � آ

•••

"دن�ا

� اقا همینجا منتظر �اش م��م ب�ان ح... ساب ک��

خانوم مارو قال نذاری  -

ل �ذاری قا...دارم م��م پولتو ب�ارن د�گه...وا...
چ�ه؟ مؤدب �اش

درو ک���دم و وارد محوطه شدم

:داد زدم
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شا�ااان...

 داشتم دو�ارە همزمان �ا قدم ها�� که تند تند بر�
:صداش زدم

؟...شا�ااان... کجا��

و��د در ورودی �از کردو �ه �عت �ه سمتم د

؟...سالم خانوم - � خوب هست��

ساب کنب�ا برو پول تا�� دمه درو ح...سالم...

چشم -
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ول �م و ا. درو �از کردم. از کنارم رد شدو رفت
. دمتو بردم و ن�اهم و رو �ل سالن چرخون

دم و خداروشکر ک� نبود خودم و داخل کشون
� خودم. درو آروم �ستم � �اورچ�� و �ه  �اورچ��

نردە رسوندم و تند �له هارو � کردم

دن�ا -

دم و �جام م�خکوب ش . دم�ل�ام و بهم ف��
 کردم و برگشتم �ه سمت آن�

�
...تاحر� پو�

چ�ه؟...

؟ - !برگش��

825



وال�ه چه س... برگشتم د�گه...نه هنو تو راهم...
� پر� اخه

؟ -  قرار بود بری �ا �� مقد!...واسه ��
�

م زند�
!هنوز �ه هفته �شدە!...ک�� �ه مدت

دارمای �ا�ا آن�تا ولم کن اصال حوصله ن...

ە ی اتاقم و چرخوندم ...دستگ��

راس�� �ا�ا کجاست؟...

� سفر - رف��

826



!سفر؟...

� ترک�ه سفرە � - اریارە �ه چند روزی رف��

ی بهم نفس راح�� کش�دم و از ته دل حس آزاد
:ز�ر لب گفتم. دست داد

خداروشکر...

:فتمن�اهم و �ه آن�تا دادم و در ادامه گ

حاال � بر� گردە؟...

...ردااحتماال �ا فردا �عد از ظهر �ا �س ف -
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زمزمه  آروم �ه دیوار مشت ک��وندم و ز�ر لب
:کردم

ە لعن�� ...
�
ا

!وا -

د�مه های . ن�اهم و ازش گرفتم و وارد اتاقم شدم
مانتوم و �از کردم

 �ع�� ن� شد خ�� مرگت...کوروش کوروش...
ز دس�ت دوروز ب�ش�� �مو�� اونورە آب که من ا

�ه نفس راح�� �کشم

 تک طبق معمول مانتوم و پرت کردم رو �ش�� 
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 و ش�
�

...�دمم�لم که یهو صدای ج��نگ ج��ن�

. �همتعجب �ه سم�ش رفتم ب�ینم تو جی�ش چ
!ه شدمیهو �ا �ل�دای خونه ی �� مقدم مواج

!...دلم گرفت

...�ه جورا�� دلم واسش � سوخت

�ــــع �ه منه فکر ن� کردم انقدر سادە �اشه که � 
ه منه آب ز�رە �اە �ه منه دورو و دروغگو �

...�د�خته ب�چارە دل ب�ندە

!...اخه من �� دارم

...ه��� 

ست که �اش این �ار طرف مقا�لم دیر دل � �
اینطوری عذاب وجدان ن� گرفتم
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� و زدم حاال که د �گه حاال که من ق�د رف��
ر وا�سته ن� خوام برگردم پ�شش اون �ا�د انقد

...� شد که زجر �کشه؟

...اخه اون که گنا� نداشت

...�د�ادە اخ��ن سوا� افتادم که ازم پرس

!هوووف

 پرت �ل�دارو روی عس�. روی تخت دراز کش�دم
...کردم و چشمام و �ستم

.

.

.

:پ��دم �ا صدای �ه اوج رس�دە ی �ا�ا از جام

ش�� �اشو �اشو �گو ب�ینم واسه ی �� برگ -
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...قرار شد چ��ار ک�� هان؟...خونه

 فعال شوکه فقط ن�اش � کردم هنوز مغزم غ�� 
 بود ح�� � شد گفت جسم هم توان حرکت

نداشت از �س که ترس�دە بودم

؟ - تو  مگه قرار �شد جنازت و ...چرا برگش��
ون از  خونه ی ��ە نگه داری از در انداختت ب��
و  ن از �ه پنجرە بری تو از پنجرە انداختت ب��

ی � ...سوراخ مو�� چ��

:دستام و روی گوشام بردم  و جیغ زدم

�سهههه...

ح��  و مثل هم�شه اش�ای من. زدم ز�رە گ��ه
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دن و در اشک تمساح هم نبود فقط ادای گ��ه کر 
� اوردم

یتونم نم...د�گه نمیتونم...�ا�ا من خسته شدم...
� فه�؟

:داد زد

ە � - ی خ�� که   �اری و ...تو غلط م�ک�� دخ��
وع کردی و تا تهش �ا�د بری مگه دس ت ��

خودته؟

ی ن داشت از حاال که گ��ه های ال��م روش تاث��
� کش�دم و رو در روش  تخت خودم و �ای��

:وا�سادم و �ا اعص�ان�ت گفتم
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دست خودمه دلم ...ارە دست خودمه...
حالیته �ا  دلم ن� خواد ...ن� خواد انجامش �دم 

واضح تر ��م

:پوزخندی زدو گفت

� و مادرت و ...اهاا - بزن که  �س ق�د آم���ا رف��
�� �شت گوشت و د�دی این دوتاروهم � بی

فت که گفتم :داشت �ه سمت در م��

زدم...

...�جاش موندو برگشت �ه سمتم

ه که واسه شا�د فکر � کرد ا�ه بهم �ادآوری کن

833



جام �دم ی �� دارم �اری که ازم خواسته رو ان
م و دو�ارە �شم همون دخ�� �   �ه آروم �گ��

...ز�رش که جلوی دستورا�ش � خم � کنه

...مد�گه ن� خوام بر ...ق�د مامان و زدم...

� حاال د�گه م. آب �ا� و ر�ختم رو دس�ش طم��
...شدە بود که تصم�مم قطع�ه

گرە ابروهاش مح�م شدو �ه سمتم اومد

؟ - !�� گف��

�  که ش��دی... پ�شش د�گه ن� خوام برم...هم��

� ...عه جدا؟ -  چطور شد دن�ا خانوم همچ��
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؟ � تصم�� گرف��

ونه ی �شستم فکر کردم د�دم کجا به�� از خ...
ش  �ا�ا جونم که انقدر مه��ونه و واسه ی دخ��

ش  وقت � ذارە �ای حرفای دخ��
...خورەن� ذارە آب تو دلش تکون �...� ش�نه

ت�که میندازی؟ -

کش�دم  روی تخت دراز کش�دم و پتو رو رو �م

ارە ت�که میندازم...

پتورو کنار زد
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ون �مشو ل�اسات و بپوش برگرد هم...�اشو -
گورستو�� که بودی وگرنه �د می�ی�� 

:�شستم و �ا اعص�ان�ت گفتم

؟؟؟... داری من  تهد�د م�ک��

 فقط...اسمش و هر �� دلت م�خواد �ذار -
ما�� که �اشو برگرد خونه ی ��ە مقدم و تا ز 

�� دلش و �ه دست نیوردی هم همونجا م�مو

ه سمت در �� این که �مونه �ه حرفام گوش �دە �
...رفت

؟...  نگو که واسه ی...دل�لش چ�ه؟...واسه ��
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�� که �اور  � م ن� شه �ه مشت مدارک داری ِجز م��

...برگشت �ه سمتم

...از ق�افه اش پ�دا بود که تو فکرە

زور�  یهو اخمش محو شدو جاش و �ه �ه ل�خند 
:داد و گفت

م تو دفعه ی ق�� ه...تو!...منظورت چ�ه؟ -
دی �ادت �خاطر مدارک وارد زندگ�ه اون ��ە ش

رفته؟

که تا��د   اینو هم �ادم نرفته...نه �ادم نرفته...
ە اش نه کردی تمام تمرکزم و �ذارم رو خانواد

 اما حاال برعکس داری �صورت غ�� ...خودش
 که �� مقدم و عاشق

�
خودم  مستق�م بهم م��

ت و �فرس�� ...کنم  و ح�� حا�� شدی دخ��
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 کنه
�

ه درحا� ک! خونه اش که �اهاش زند�
 من معلوم ن�ست ممکنه ��ە چه �الها�� � 

!ب�ارە

اش  دن�ا د�گه داری قض�ه رو ز�ادی گندە -
م�ک�� 

�گو دل�لش ...بهم �گو...قض�ه گندە هست...
 خوای چرا اون مدارک و � خوای چرا �...چ�ه

�� مقدم �ه من دل ب�ندە

:یهو داد زد

چون �درو مادرش زندگ�ه منو �ه گند  -
ه منو تو فکر کردی مادرت ز�� بود ک...کش�دن

هر�اری  م�� که عاشقش بودم و ...ول کنه و برە؟
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ن�م در عشق ��ه ز�رم و از چ...واسش � کردم
ر کرد که اوردن انقدر اون زن�که ز�ر گوشش ور و 

اخرش مرجان منو تورو ول کرد رفت

�  اصال از حرفاش. هنگ فقط ن�اش � کردم
!در ن� اوردم

!زن�که ک�ه؟...

� ...ل�ال - ی مقدم مادرە هم�� ... ��ەزنه جهانگ��

:هنگ چند�اری �ل� زدم و متعجب لب زدم

؟... � مامان  اون �اری کرد که...اون!...مامان حس��
ە؟ !ازت طالق �گ��
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ن ع��زمن � �ه مرجان � گفتم خانومه م...ارە -
�د پ�دا �ا این زنه قطع ارت�اط کن دوستای جد

و رفت انقدر اومد...� گفت خانومه خ���ه...کن
ون خودش و ا...که �الخرە �ارە خودش و کرد

ان د�گه شوهر آب ز�رە �اهش �ه �اری کردن مرج
...چشم د�دن منو نداشت 

...�اشدم و �ه سم�ش رفتم

های �دی �ع�� واقعا خانوادی مقدم انقدر آدم 
!بودند؟

...اما

که من   تا جا�� . اما کوروش هم آدم خو�� نبود
�ا�ا خوشش  �ادمه مامان از همون اولشم از �ارای

؟. ن� اومد !و� ا�ه راست �گه ��

نابود  ا�ه واقعا خانوادە ی مقدم زندگ�مون و 
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؟ !کردە �اشن ��

ی؟... !...�س تو � خوای انتقام �گ��

ن...هم انتقام هم مدارک - و� ...مدارک مهم��
سال ها  ا�ه �شه انتقام هم گرفت این دلم �عد 

...آروم � شه

ە چرا دست نگذاش�� رو خود!...چرا ��ش؟ -
که   مقدم و ز�ش دق�قا دست گذاش�� رو ک�

هیچ گنا� ندارە این وسط

� مقدم �ع�� جهانگ�� مقدم... ا�ه ...چون حس��
 واسه ی ��ە �� �ه

�
�ن اتفا� دونه اش  کوچک��

اندان ��ە وارث خ...بیوفته اونا آشوب � شن
ی ن�ست � فه� دخ��  � ...مقدمه �م چ��
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� کردم و گفت :م�م و آروم �اال و �ای��

� خوای چ��ار کنم؟... 

: دس�ش آروم روی موهام کش�د و گفت

...ای منحاال شدی دن�...عا �ار��ال دخ�� �لم -

ه ��ە رو عاشق کنم �عدشم ولش کنم ک... 
شکست عش�� �خورە؟

�ه جورا��  -

ش�� �ع�� این همه �ار واسه ی �ه شکست ع...

842



که �عد �ه مدت از �ش � فته؟

احاال �ا هیچ آمارش و در اوردم ��ە ت...ن� افته -
ی را�طه نداشته وش که غ�� از دخ�� عم...دخ��

قد�م و  از ...اونم مثل این که م�� بهش ندارە
� د� که دیر عاشق � شه دیرم از  ند�م هم گف��

ە اصال شا�دم د�گه از �اد ن ە هووم؟�اد می�� ��

...تو فکر رفتم

� تاحاال �ا هیچ دخ��  ی را�طه �ع�� واقعا حس��
...مگه � شه اخه! نداشته؟

م که ن. اصال غ�� قا�له �اورە . داشتهاصال گ��
یهو  ک� که تا حاال �ا هچکس نبودە چطوری
روغ عاشق احم�� مثل من م�شه؟ شا�د دارە د

!م�گه

وردە صدرصدم همینطوری وگرنه مغز خر که نخ
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...طرف

رە �ه آدم اصال ام�ان ندا...عشق ک�لو چند �ا�ا...
اینا همه ...ە�ه آدمه د�گه رو هیچ وقت از �اد ن�� 

...اش حرف مفته منم ول معطلم

!�ع�� تو �ه عشق �اور نداری؟ -

دم و همونطوری تو فکر پتورو روی خودم کش�
چشمام و �ستم

ی وجود ندارە... � � چ�� رهم ا�...نچ اصال همچ��
�اشه فقط ماله قصه هاست

کردم  چشمام و �از کردم و ن�اش. پوزخندی زد
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!چ�ه؟...

...خوشم اومد �ار��ال -

؟... دارم؟از این که �ه عشق اعتقاد ن!...از ��

ات و واسه  نه از این که از من �اهوش تری و دل -
ی خودت نگه � داری و �ه ک� نم�دی

اوردم  مگه دلم و از � راە...مگه ال��ه...وا...
گران توهم مامان و فراموش م�ک�� ن...کوروش

ن�اش

حساس پنج سال از رفت�ش گذشته اما هنوزم ا -
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ون � کنم دیروز بود که از در داد�اە ک ه ب��
� دادم  اومد�م د�گه اون ک� که من براش جون

��ن آدم ن�اهش مثل ن�اە غ���ه ت. نبود که نبود
ون زندگ�م بود و من همون لحظه فاتحه ی ا

...عشق و خوندم

ە شدم ...بهش خ��

د؟ � اون داشت درموردە �� حرف م��

!نکنه عشق واقع�ت دارە

؟ زی عاشق �ع�� منم �ه رو ...ا�ه داشته �اشه ��
...دق�قا مثل �ا�ا. � شم

...وای حسا�� مشتاق د�دن اون روزم

!� خوام زودتر حسش کنم

؟ �ا ��ە دعوا  - موا که  اصال واسه �� برگش��
� ...نکردی؟ ...توهم ز�ونت تند و ت��
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نه �ا�ا دعوا چ�ه؟...ها؟...

�س دل�لش چ�ه هووم؟ -

د�گه حوصله اش و ...خسته شدم...
د�گه حوصله نقش �ازی کردن و ...ندارم

...ای خدا ای �اش � شد...ندارم

:پ��د میون حرفم و �ا اعص�ان�ت گفت

-  � نم ب�ند دهنت و �اشو آمادە شو زنگ م��
...تا��

:�ه سمت در رفتکه گفتم
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...فقط...

...برگشت

ردم نه � خوام اینو �دو�� که من ا�ه برگ...
ش�دە شدە �خاطر تو بودە، نه را�طه ی از هم �ا

م فقط �خاطر هدف خودم دار ...ی تو مامان
�اری ...دارەبر� گردم و انتقام تو �ه من ر�� ن

ی ک � ه که خواس�� و واست انجام م�دم چ��
.. .خواستم و بهم م�دی

ل�خندی روی ل�اش �شست

ت آزادی بری هرجا�� که دل.... �عد اتمام -
دتر اصال خودم حمای�ت � کنم زو . � خواد
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برگردی پ�ش مادرت

:روم و ازش برگردوندم و تو فکر رفتم

...خ�� خب برو...

:دو�ارە اعص�ا�� شدو گفت

ە �ه این چه طرز حرف زدنه هان؟ زد...دن�ا -
 از ق�ل مردم روز �ه روز مؤدب ترو به�� ...�ت؟

�� �ه  م�شن، تو روز �ه روز ب�ش�� داری گند  � م��
خودت

!وا �� گفتم مگه؟...
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 کردو گفت
�

:پو�

؟ - !� برگش��

:�� اهم�ت ن�م ن�ا� بهش انداختم

دو روزی � شه...ا�ش...

:صداش اوج گرفت

!دوروزە برگش�� و ک� �ه من نگفته؟ -

فک کن اومدم ...وا حاال �� شدە مگه؟...
احت �عدشم من که دارم بر� گردم حاال ...اس��

سکته نک�� �ه وقت
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دهنت و ب�ند �اشو آمادە شو -

ە رو چرخوندو رفت ...حر� دستگ��

ە ...روی تخت ولو شدم و �ه سقف خ��

...ە تو نقشحاال � دو�ارە � خواد برگردە و بر 

� رفتم �ه ل�اس . �الفه و �� حوصله از تخت �ای��
کردم   صورتم و آرا�ش. ش�ک برداشتم و پوش�دم

ی های حالت دارم و �ه ورە صورت م و چ��
...ر�ختم

رم که یهو ک�فم و گو�� ام و برداشتم اومدم که ب
م و از رو �ادم افتاد �ل�دارو جا گذاشتم برگشت

...�فمعس� برداشتمشون و پر�شون کردم ته ک

ون ...ظر بودتا�� دمه در منت. از اتاق زدم ب��
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...دن�ا -

�ا صدای آن�تا برگشتم

هووم؟...

:فتل�خند پر از محب�� روی ل�اش �شست و گ

مواظب خودت �اش -

!یهو دلم گرفت

� �ش��دە سال ها بود که این جمله رو از ز�ون ک
دل نبودە  بودم �ا ا�ر هم ش��دم هیچ وقت از ته
...و فقط برای حفظ ظاهر بودە
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ن لحظه �ه لحظه ب�ش�� �اورم � شد که م
...ه�چکس و توی این دن�ای لعن�� ندارم

!ح�� �ه نفر که نگرانم �اشه

بهش ل�خند زدم

خدافظ...�اشه...

م ادامه براش دست تکون دادم برگشتم و �ه راه
...در تا�� و �از کردم و �شستم. دادم

 طو� نکش�د که جلوی خونه ی �� مقدم
� متوقف شد وی ح�� دلم ن� خواست ت. ماش��

...ذهنم اسم کوچ�کش نقش ب�ندە

ی �ه فقط خداوم�دونه چجوری � خواستم برا
...مدت طوال�� تحملش کنم

وم درو �از آر . �ل�د و تو قفل انداختم و چرخوندم
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ا همه ج. کردم کنج�او �ه داخل �ک کش�دم
!...�ع�� خونه نبود؟. غرق سکوت بود

ونم �ه �ه نفرە ای �ا�ا ا�ر هم �اشه �ه نفرە د�گه ا
...نه آروم نه �� مثل من خول و چل و دیوو 

�ر نظر �ل خونه رو از ز . وارد شدم و درو �ستم
ا�ش و �له هارو � کردم و اتاق خو . گذروندم

!�س واقعا خونه نبود. ن�اە کردم

؟ !ا�ه فراموشم کردە �اشه ��

ومدم تو خونه ا�ه ب�اد و �خاطر این که �� اجازە ا
؟ ون �� !اش پرتم کنه ب��

...� آرە وای ح�� فکر کردن بهشم �م و �ه درد 
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•••

 � "حس��

ە شدە بودم و غرق در ا ...ف�ارم�ه نقطه ای خ��

ر گوشم پچ م�الد �ا آرنج اش �ه پهلوم ک���د و د
:زد

-  � � ...حس�� ن��ت ...هوی �اتوعم ...حس��
الووو...توعه

ە بود اعص�ا�� از این که رشته ی اف�ارم و �ارە کرد
اش دستم و �ه س�نه اش چسبوندم هل . بودم

:دادم و گفتم

؟... ته وح�� چه خ��
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!سالن کنفرا�س غرق سکوت شد

ر سالن آروم �م و چرخوندم و �ه افرادی که د
� و متعجب ن�اهم � کردند خ ە حضور داش�� ��

. متازە متوجه گندی که زدە بودم شد. شدم
:ل�خند مصنو� زدم و گفتم

ب�خش�د...

ند�عد از �ه ن�اە کش دار همه مشغول شد

خب آقای مقدم نظرە شما چ�ه؟_ 

م برگردوندسوا� م�الدو ن�اە کردم که روش و از 

ن رو کردم بهشون و ن�اە سوال�م و روشو 
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:چرخوندم و گفتم

!دروموردە؟...

!ط�ح ها�� که ارائه داد�م_ 

...اعص�ا�� بودم و �� حوصله

د ان�ار �الفه بودم و هر کس درمورد �ار حرف م � ��
ی ا. �ه جای حرف از ز�و�ش فحش � ش��دم

برای  �اش � شد برگشت خونه و ک�ه ی مرگش و 
...�� دغدغه و �� فکر. چند ساعت گذاشت

 � �اری   اما مگه ذهن مشغول من اجازە ی همچ��
رو بهم م�دە؟

ا�ه . ب�خش�د من امروز حال مساعدی ندارم...
ه وقت ام�ان دارە جلسه رو �ذار�د واسه ی �
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د�گه

اما اقای مقدم ما_ 

از جام �اشدم

ون راهنما�� ... �ازم ...کن  م�الد آقایون و �ه ب��
عذرخوا� م�کنم

و�� د�مه ی کت ام و �ستم و �ه سمت در خر 
...سالن قدم برداشتم

� و برداشتم و در �از یه. گو�� ام و سوئیچ ماش��
!شدو م�الد وارد شد

صال چند روزە ا...دیوونه شدی...چته تو �� -
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!داریدل و دماغ �ار ن...ان�ار تو �اغ ن�س�� 

حالیته؟...خسته ام م�الد م�فه�؟...

�ه ...س�تاینو برو �ه �� �گو که �شنا! خسته؟ -
�ت شدە �  افتادە �گو ت...چ��

�
ا حلش کن�ما�ه اتفا�

گفتم که خسته ام...ه��� �شدە �ا�ا...

:�عد �ه مکث طوال�� گفت

ی؟ - کجا داری م��

کجارو دارم برم؟...خونه...

859



ِام م��م -

:ن�اش کردم و گفتم

!چ�ه؟...

بهم  � شه شمارە ی دن�ا رو ...م��م � شه -
�دی؟

وی �م �ا ش��دن اسم دن�ا ان�ار که آب یخ ر 
...خا� کردند و �ه هوشم اوردە بودن

از ز�ون  شا�د دلم � خواست تند تند اسم اش و 
م ام�دوار این و اون �شنوم که �ل�م دل �� قرار 

واق� بود  �اشه �ه اینکه حضور اون دخ�� واقع�ه
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 من �
�

 افته و و �ه روزی گذرش �ه مس�� زند�
م که پ�ش اون موقع اس که همه ی تالشم و � کن
!ش ب�ارمخودم نگه اش دارم و از سوء تفاهم در 

ون اومدم :و گفنم �ی تکون دادم و از فکر ب��

!شمارە ی دن�ا رو � خوای چ��ار؟...

�ارش دارم -

!چه �اری اونوقت؟!...�ارش داری؟...

دی؟� شه �...او�ش د�گه �ه خودم م��وطه -

ندارم شمارە اش رو...
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-  
�

ودم من خ...محاله نداشته �ا�� ...دروغ م��
د�دم شمارت و بهش دادی

تو فال گوش !...تو!...�ع�� �� م�الد؟...
کتم �� وا�سادی ب�ینم من دارم �ه مدلینگ �� 

!م��م؟

ر د�دم اوال که فال گوش وای�ستادم و از دو  -
�� تو گوش�ش � دشم �ع...داری شمارە ات و م��

ون کردی قراردادشم کت ب�� که   طرف و از ��
کتت...فسق  �س در ن��جه د�گه مدلینگ ��

م بهانه ب�ینم حاال ه...ن�ست و �ه آدم معمول�ه
�شم ای داری واسه ی این که من بهش نزد�ک

نم تو دهنت که... � � م�� له اال ال ا...م�الد همچ��
و �ه من چه که ت...زدە �ه �ت ��...هللا
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�م ندارم م�...� خوای �اهاش را�طه داشته �ا�� 
شمارە اش رو �فهم

م - �ا�د توی ...�اشه �س من از خانوم ب�ا�� � گ��
...پروندە اش شمارە اش �اشه د�گه

ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت در رفت

ی من م�دونم...  م�الد شمارە اش و �گ��
ر �خدا �فهمم رف�� طرفش جلوی د...�اتوها

ت کت دارت � زنم که درس ع�� شه  ورودی ��
...واسه سای��ن

سا�� که متعجب و اعص�ا�� ن�ام � کرد و مثل ک
بزنه روی  تازە مهر تای�د و دادە �ا�� دس�ش که

:شک و شبهه هاش قد� جلو گذاشت و گفت
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ە شدی ارە؟...�س �گو  - م گفت!...عاشق دخ��
...هه...�لوت پ�شش گ�� کردە بهت برخورد

؟... ��..! 
�

ە دخ�� ...معلوم هست �� داری م��
فسق  رفت، ا�ه عاشقش بودم که قرارداد اش و 

ن� کردم دیوونه

گن فسق کردی که برات حاش�ه �سازن که ن -
ک�ش در ارت�اطه ردی من فکر ک...طرف �ا مدل ��
خرم ن� فهمم

...د�گه داشتم آم�� � چسبوندم

ش فک ش�طونه � گفت برم �� بزنم تو صور�
 � ...اش و ب�ارم �ای��

و �از کردو ق�ل از این که قدم از قدم بردارم در 
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ون دادم ک. رفت ه ا�ه نفسم پر از خشمم و ب��
ص این �ارو ن� کردم صدرصد سکته ی ناق

 � دم � افتادم کف زم�� � ...م��

دن�ا ، دن�ا تو چ��ار کردی؟

ودت ول کردی و رف�� و من و انقدر درگ�� خ
ارن بو کردی که �ل آدم های دورو�رم �م �م د

�م شدە � ...� برن که من �ه چ��

 بهم فرصت اینو م�دا
�

د که �اش حداقل زند�
...برای �ه مدت کوتاە کنارت �اشم

گفتم که اون موقع جلوی همه وا�م�ستادم و � 
�� د�گه ه��� برام مهم نبود ح. عاشقت شدم

...خانوادە ام 

ارم �ه �اری � کردم که همه بودنت رو کن
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...ب�ذيرند

!مجبورشون � کردم �ه �ذیرش

کت خارج شدم و راە خونه رو در پ �ش از ��
� و �ارک کردم. گرفتم ...داشتمسوئیچ و بر . ماش��

. د شدم�ل�دو توی قفل بردم و چرخوندم و وار 
و کت � ام و در  �ل�دو سوئیچ و پرت کردم روی م��

...اوردم

•••

"دن�ا

...قل�م تو دهنم بود
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ی �گه که � تحق��  � ترس�دم از این که �ه چ��
...شم

ە فقط ن�اش � کردم  تو خودش بود و . خ��
!اخماش در هم

� ناهاری که چ �دە عقب عقب رفتم و کنار م��
تام و �شتم ل�ام و آو�زون کردم دس. بودم ا�ستادم

د�دو  بردم و �م ز�ر انداختم که ا�ه اومد 
ا حداقل از اعص�ا�� شد دلش ن�اد �م داد بزنه �

ونم نندازە ...خونه اش ب��

:یهو �ا لح�� بهت زدە و غرق ذوق گفت

!!!دن�ا؟ -

رە پ�دا بود از چه. �م و �اال بردم و ن�اهش کردم
!داشت از خوشحا� سکته � کرد
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!ودە �اشهالبته ا�ه برداشتم از ق�افه اش این ب

:آروم و �ا ترد�د لب زدم

مقدم ...اقای.... خودم هستم...اهوم...

وکه ش. دو��دم �ه سمت ام و مح�م �غلم کرد
ع درواق. فقط �جام موندم و ه��� نگفتم
� نداشتم  برای گف��

�
!حر�

و� ...یفکر � کردم د�گه نم�ا...ق��ونت برم -
ردی �ه ح� بهم � گفت بر� گ...م�دو�ستم

...ازم جدا شدو پ�شون�م و بوس�د 

وری �ه جوری موهام و نوازش � کرد ، �ه ج
ز این که خوشحال شدە بود از د�دنم که �م �م ا
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...ولش کردم و رفتم داشت دلم � گرفت 

:ردمتو چشماش زل زدم و ل�ام و ازهم �از ک

گفتم ب�ام پ�شت...دلم برات تنگ شد...

:تل�خند �غض آلودی روی ل�اش �شست و گف

...منم خ�� دلم برات تنگ شد...منم -

!ا�ه تنگ شد چرا زنگ نزدی؟...دروغگو...

:کوتاە خند�دو گفت

ش�ت دلم � خواست برگ...گفتم مزاحمت �شم -
م �ه خودت ...و �س��
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فتم تو �... ازم �ع�� ا�ه واسه ی هم�شه م��
!منتظر م�موندی؟

ە شدم :که آروم لب زد. �ه ل�اش خ��

منتظرت  تا آخر عمرم...عمر... تا اخر -
� موندم

ز چقدر حس خو�� داشت ش��دن این جمله ا
...ز�ون �ه آدمه د�گه

ە دا رم بهش � دو�ستم �اهوشه و ��ــــع � گ��
م و ن�اهم و ازش گرفت. دروغ م��م �ا راست

روی  صند� و دادم عقب و درحا� که ن�اهم
� � چرخ�د گفتم :غذاهای روی م��
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...که  نمیتونم ولت کنم...و� من دوست دارم...

ورت چونه ام و گرفت و صورتم و رو�ه روی ص
زد  �ه جوری توی چشمام زل! خودش قرار داد

ظاهر نکن و که ترس�دم از این که �ازم بهم �گه ت
های از خجالت آب شم فرو برم توی �ام�ک 

خونه � ...کف آش��

ا�د من �...من...ا�ه ولم � کردی و � رف��  -
چ��ار � کردم؟

:گفتم  ل�خند زدم و . توی دلم نفس راح�� کش�دم

هات قرار ن�ست د�گه تن...حاال که اینجام...
�ذارم
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د�گه تنهام ن� ذاری نه؟ -

�اای �ا...گفتم که � خوام پ�شت �مونم...

�ار برق ل�اش و آروم �ه ل�ام چسبوند و من ان
دو حس �الفاصله لرزی ز�ر پوستم دو��. گرفتم

ا لغزش اما �. کردم خون توی رگ هام منجمد شد
 آروم و پر از لذت ل�اش که �م �م شدت

ن�ار شعله � گرفت نه تنها یخ ام آب شد �ل�ه ا
 �د 

�
روی  ی آت��� توی �دنم روشن شدو عر�

...�مرم �شست

ز دلم ن� خواست هیچ گونه عکس العم� ا
وش خودم �شون �دم و� احساس کردن ل�ای خ

تام دور فرمش روی ل�ام �اعث شد �� اخت�ار دس
...گرد�ش حلقه که دیرتر ازم جدا شه
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� تک�ه دادم م ر�تم �م �. �اسنم و �ه ل�ه ی م��
  و بوسه نفس هامون داشت تندتر و تندتر � شد 

�� لحظه �ه لحظه ب�ش. هاموم شدت � گرفت
� خودش و ازم ج دا غرق � شدم که یهو حس��

!کرد

دە بود، متعجب و اعص�ا�� از این که ازم جدا ش
:تو چشماش زل زدم اما اون آروم پچ زد

...من ن� خوام بهت آس�ب بزنم...من -

جام انقدر این حرفش تاث�� گذار بود که � 
 از دهانم خارج �شد و ت

�
و فکر موندم ، حر�

خدای من این د�گه چجور موجودی ! رفتم
!بود؟
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فرصت  هر کسه د�گه ای جای این بود ��ــــع از 
� طر  ف مقا�لش استفادە � کردو �� در نظر گرف��

...دق�قا مثل برد�ا. لذت خودش و � برد

...لعنت بهت...لعنت بهت برد�ا

لف تو تمام تصورات منو �س�ت �ه ج�س مخا
د دلم تو �اری کردی که من تا ا�. من�� کردی

م ...نخواد �ا هیچ ��ی ارت�اط �گ��

ک دست اما حاال � فهمم که همه ی انگشتای �
...ش��ه هم ن�س�ند

� جمله ی سادە و پر معناش �ه � ک�ارە �ا هم��
ال د�گه احساس � کردم حا. اعتمادم و جلب کرد

زندگ�م  �ه �� از مورد اعتماد ت��ن آدم های
سته بود اعتمادی که هیچ کس تاحاال نتو�. طرفم

...جلب اش کنه
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!...ح�� �ا�ا

ون اومدم و ن�اهم و از نقطه  �ا صداش از فکر ب��
.ا�� نا معلوم گرفتم

شد �د ...ع��زم ب�ا ناهارت و �خور د�گه -

وش رو �ه ر . �لوم صاف کردم و ل�خند زدم 
 برام غذا کش�دە بود و خودش �ا . �شستم

ش بهم انگشتا�� بهم گرە زدە شدە ز�ر چونه ا
ە شدە بود خ��

�خور د�گه -

نکنه دوس !...نم�خوری؟...خودت �� ...
� د�گ! نداری؟ ه واست � خوای زنگ بزنم �ه چ��
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ب�ارن

فقط دلم � خواد ن�ات ...فقط...نه نه -
مله اخ��ن ج...اخه مثل �ه خواب م�مونه...کنم

� انقدر جدی بود که فکر ک ردم ات موقع رف��
...رف�� و �شت �ت و هم ن�اە نکردی

:�ا لح�� �چه گونه و لوس گفتم

�ه االنم ا ...گفتم که دلم تنگ شد برگشتم...
...ناراح�� میتونم برما

:فتتو �لو خند�د و �ا چشما�� غرق ذوق گ

...غذات و �خور...ق��ونت برم -
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رداشتم و ن�اهم و ازش گرفتم و قاشق چن�الم و ب
مشغول شدم

� �ە �ار بودی؟... حس��

اهوم -

؟... �س چرا برگش��

...�� حوصله بودم برگشتم خونه -

اها...

برگش�� پ�ش خانوادت ارە؟ -
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!ِ�؟...

همون روزی که ول کردی و رف�� د�گه -

نه پ�شه �� از دوستام بودم...اها...

!واقعا؟ -

اهوم...

�ع�� هنوز �ا، �درت قهری؟ -

اهوم ...
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ع�� نه �...�ا�ا دخ�� برگرد پ�شش گناە دارە -
 کن برنگرد �مون پ�شه من، و� �اهاش آش�� 

چشم �ه راهته ها

�اشهیچ کس چشم �ه راە من ن�ست نگران ن...

؟ - ��!

...ای وای

:�م و �اال بردم و ن�اش کردم و گفتم

ه چشم چشم �ه راهه ک...�ع�� منظورم اینه که...
دن�ا�د �اهام دعوا � کردو � ... �ه راهه � م داد م��
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�ه  حتما ...خب ع��زمن اون �درته حق دارە -
�اری کردی که �ت داد زدە د�گه

م هیچ �اری نکردم... و طرف اصال ب�ینم ت...نخ��
م�� �ا �ق�ه

معلومه که تو ق��ونت برم -

ورم �س د�گه حرف نزن �ذار ناهارم و �خ...
عشقم

ذام گرفتم �ا سکو�� که کرد ن�اهم و از �شقاب غ
�� حرف  د�دم. و �م و �اال بردم و ن�اش کردم

ە ای که �اورم ن� شه �ع�� خانواد!  مشغول شدە
� ��ی و ت���ت کردند �اعث جدای �ه همچ��

!مامان و �ا�ا شدند؟
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!نکنه کوروش دروغ م�گه

وام هوووف اصال د�گه مغزم ن� کشه که �خ
...درمورد این �حثا فکر کنم

...ترجیح دادم ب�خ�ال ناهارم و �خورم

� دست �ه �ار  شه  �اشدم و ق�ل این که حس��
وع کردم �ه جمع کردن ظرفا ��...

م و شوکه �م و �اال برد! یهو مچ دستام و گرفت
...ن�اش کردم

:�ا ل�خند مرموزی گفت

احت ...خودم انجامش م�دم - کن  تو برو اس��

!�ذار �مکت کنم خوو...
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:وسط ل�خندش اخم خندە داری کردو گفت

احت کن - گفتم برو اس��

:آروم و شوکه لب زدم

!�اشه د�گه...

...منتظر بودم دستام و ول کنه

...ِاهم ِاهم...

�ه دستام اشارە کردم 

م لغزوند صور�ش و جلو اوردو ل�اشو روی انگشتا
شوکه فقط بهش ن�اە . و دستام و بوس�د
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!� کردم

رو نکردە بود تو �ا�ا لعن�� من تاحاال �ا�امم این �ا
�ا��  چطور میتو�� انقدر مه��ون و �ا مح�ت

.!..خدا م�دونه

:آروم پچ زد

-  � برو �ش��

...دستام و رها کرد

همونطوری مبهوت �ه صند� برداشتم و 
...�شستم و مشغول تماشاش شدم

� ظرفشو�� افتاد ...چشمم �ه ماش��

� ظرفشو�� ... � ظرفارو �ذار تو ماش�� ! خووحس��
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برگشت و ن�م ن�ا� بهم انداخت

خودم �شورم خ�الم راحت ترە -

ن همه ای! �ع�� �� خ�الت راحت  ترە؟! ...ها؟...
� ظرفشو�� استفادە � کن !ندآدم از ماش��

زم؟�ه منو تو چه ع��...خب استفادە کنند -

ە مرد اصال چه مع�� م�د...وا �ع�� �� اصال...
ظرف �شورە هووم؟

ردو چه �ه �ادمه � گف�� م...از اون حرفا بودا -
دە مرد چه مع�� م�...آرا�شگری و این داستانا

ای مردم �ا شهدس�ش تو موها و صورت دخ��
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!همه رو ض�ط کردی ارە؟...وااا...

:�ا خندە گفت

همه ی حرفات �ادم م�مونه...ارە -

...جدأ؟...

:چشمام و ر�ز کردم و گفتم

اهوم -

دم و خب �گو ب�ینم �ادته من چرا ولت کر ...
رفتم؟
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�نک ش�� آب و �ست و برگشت و �ش�ش و �ه س
تک�ه داد

� موض�  - ع �اهات اتفاقا � خواستم درمورد هم��
حرف بزنم

خب؟...

خب ع��زم من برات توضیح دادم  -
...سوف�ا...که

 سوف�ا ان�ار ...سوف�ا؟...
�

خانوم  �ه جور�م م��
�ه ما خ�� ندار�م � ە ی �ا�ا ا...مل�ه ای چ�� ون دخ��

...زشتوی احمقه خول و چل که
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!یهو چشمم بهش افتادو ز�ونم قفل کرد

:آب دهنم و قورت دادم و گفتم

� ...ب... راس�ش من �ع�� ..من...ب�خش�د حس��
همه ...موقتا اصال نمیتونم جلوی دهنم و �گ�� 

ای م��م که طرف مقا�لم نار  � احت اش �ه چ��
ام از روی و� �خدا دلم �ا�ه همه ی حرف...� شه

اعص�ان�ته

 کردو برگشت ش�� آب و �از کرد
�

اشدم و از �. پو�
�شت �غلش کردم و �م و �ه کتف اش 

:چسبوندم و گفتم

�اشه؟... ب�خش�د...

887



سط حرفات ناراحتم نکرد این که پ��دی و  -
نم حرفم �ه جورا�� حس کردم د�گه حرف نز 

ە به��

...عه عشقم حرف بزن...

ش �از تو �لو خند�دو قفل دستام و دورش �مر 
...برگشت �ه سمتم. کرد

وی زندگ�ه فقط � خوام �دو�� سوف�ا نه جا�� ت -
من ...من داشته و نه دارە و نه خواهد داشت

شمهیچ وقت نتو�ستم اون و دوس داشته �ا

؟... �س س� ات و کردی و نتو�س��

چون اون ...س� ام و کردم...راس�ش ارە -
888



 �  اون � گفت عاشقمه و من حس کردم شا�د ب��
 همه آدم دروغ� عالقه ی سوف�ا واق�

 ...�اشه
�

 �اهم حداقل �ه حرمت این که از �چه �
...بزرگ شد�م

!ی؟مگه تو تاحاال �ا چند نفر بود...مگه...

ی روی ل�اش �شست و  � ل�خند ش�طنت آم��
:گفت

؟شما تا حاال �ا چند نفر بودی خانوم -

:هول شدم

!من راس�ش...من...من...
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�گو جواب �دە زود...ارە ارە شما -

� هولم نکن دارم جوا�ت و م�دم... حس��

وع کرد �ه خند�دن ��...

...ن� خواد نخواس��م -

داشتم جواب م�دادما...

جوا�م �دی مهم ن�ست -

؟... !�ع�� ��
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طه �ع�� گذشته ی هر آد� �ه خودش م��و  -
ستمهم اینه که االن ک� توی زندگ�ت ن�

 �ا اینو گف�� که من...
�

م ��م جدی داری م��
ال گذشته ی تو �ه خودت م��وطه و ازت سو 

سم؟ !ن��

� میتو�� بری...گذشته ی من �ا�ه خانوم - ب��

�� �ل�... � � حرف م�� خ�� مطم��

نم چون مطمئنم - � � حرف م�� ...مطم��

سونمش و ب�ینم عکس ا لعمل اش واسه این که ب��
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:چ�ه گفتم

�س من � پرسم د�گه ...�اشه...

:�� اهم�ت شونه ای �اال انداخت و گفت

س  - ب��

ە شدم ...�ه ن�م رخش خ��

ه المصب عجب ن�مر�� داشت اصال آدم و �
د ت فرو می�� ...ح��

...م��م...ِاهم...

�گو -
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...بی�� ات...

ون زدو گفت :چشماش از حدقه ب��

!بی�� ام؟ -

��ــــع دستکش هاش و . نگران بهم زل زد
� چند برگ دستمال دراورد �اغذی   و از روی م��

االرو برداشت و جلو ب�ن�ش گرفت و تند دستم
ن�اە کرد

!دارە خون م�اد؟ -

؟!...هااا؟... م بی�� �ا�ا � خواستم ��...خوِن ��
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� �خدا...؟ ات و عمل کردی ...هم��

ە ش د که از �ه جوری �ا ق�افه ی خن�� بهم خ��
چاله حرفم �ش�مون شدم حر� دستمال هارو م

...کردو توی سطل انداخت

خونه خارج شد � !از آش��

!وا نکنه ناراحت شد؟

دو��دم �ه سم�ش و دس�ش و گرفتم

زت عشقم ا�ه � دو�ستم ناراحت � �� ا...
ن� پرس�دم

ناراحت �شدم -
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چرا شدی...

م��م �شدم ع��زم -

ی؟... خب االن داری کجا م��

:� جاش وا�ساد و گفت

م ل�اسام و عوض کنم - ...د�گه ع��زمن دارم م��

خب برو...اها خب...

اح�� توهم برو ل�اساتو عوض کن �ه ل�اس ر  -
بپوش اذ�ت ��� 
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!ل�اسام رو؟...

ارە د�گه -

!من که ل�اس نیوردم �ا خودم...

و �مد ل�اسای اون دفعه ات و بردم گذاشتم ت -
جدا�ونه برو بپوش

:م�ا چشما�� درشت شدە ن�اش کردم و گفت

ستای تو ل�اسای منو بردی دونه دونه �ا د...
خودت تو �مد آو�زون کردی؟

:بهم زل زد و گفت
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!ن�ا�د این�ارو � کردم؟! ...ارە د�گه -

اون لحظه فقط دلم � خواست ببوسمش 
 � ...هم��

ط� واسه همینم وقت و تلف نکردم �دون مع
جداشدو  �ا خندە ازم. ل�ام و �ه ل�اش چسبوندم

�غلم کرد

تو چرا انقدر خو�� هووم؟...

...و کش�د�ش و توی گردنم فرو بردو موهام و ب

ش بی�� ام و �ه شونه اش چسبوندم و عطر 
وی برای چند لحظه غرق ب. مشامم و پر کرد

ادعطرش شدم یهو ترس عجی�� �ه جونم افت

 د
�

ر مقا�ل تند ازش جدا شدم و درحا� که حر�
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:عکس العمل نا�ها�� ام نداشتم گفتم

ە...ِاهم... ە زودتر برم ل�اسام...به�� و عوض  به��
کنم

از . دم��ــــع �له هارو � کردم و وارد اتاق ش
 که مثل خودم متنفر بودم از ل�اسام ، از بو�� 

...بودچسب چس��دە بود �ه ل�اسام و ول کنم ن

مچاله کردم  تند تند د�مه هام و �از کردم ل�اسم و 
...روی تخت ولو شدم. و پرت کردم گوشه ای

...هوووف

� گرم � شدند  چشمام و �ستم �ل�ام �م �م داش��
...ردمکه حرارت ل�ا�� رو روی ل�ام احساس ک

رو اونورە نفس نفس زنان اینو . تند از جام پ��دم
...تخت و ن�اە کردم
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!ک� تو اتاق نبود

...دخدای من چه �ال�� داشت � من � اوم

فکر  �ه جوری شدە بودم که هر که نم�دو�ست
� بوسه ام و تج��ه کردە ب !ودم� کرد اول��

دادە بود و من  �ارها و �ارها برد�ا این �ارو انجام
� احسا� �س�ت بهش، بهم  هیچ وقت همچ��

!دست ندادە بود

 �  کردم و �له هارو �. داغون از تخت اومدم �ای��
خونه رسوندم � مپ و �دون که ال . خودم و �ه آش��

�ز روشن کنم در �خچال و �از کردم و �ه ل یوان ل��
ب صند� و دادم عق. آب کردم و � کش�دم

� گذاشت م و �شستم خم شدم و �م و روی م��
...چشمام و �ستم
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دارن  داشت خوا�م � برد که حس کردم موهام
� انقدر ترس�دە بودم که س! حرکت � کنند

ی � که لحظه   نکردم ح�� �م و �لند کنم تنها چ��
�ش از حد �ه لحظه در من تغی�� م�کرد �ازشدن ب

�ان قل�م بود !�ل�ام و ��

:آروم پچ زد

خواب�دی؟...دن�ا -

� رفت � �ل ترسم از ب�� س نف. �ا صدای حس��
� رو کردم بهش و   عم��� کش�دم و خشمگ��

:گفتم
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خونه چ�...مرض داری؟... � �ار نصف ش�� تو آش��
!حمقداشتم زهله ترک � شدم ا!...م�ک�� اخه؟

اش �اشدم که برم که دستم و گرفت و روی �
شمای شوکه توی اون تار�� �ه برق چ. �شوندم

ە شدم  اش خ��
�

...رن�

ە خو�� �ا�� که - ...قرار شد دخ��

ون �لو�� صاف کردم و خودم و از توی �غل ش ب��
...کش�دم

شب خوش...خوا�م م�اد...

ص�� کن.. . ص�� کن -

901



 �ه. برگشتم �ه سم�ش. �جام م�خکوب شدم
...لیوان برداشت و توش آب ر�خت

مه راە و ب�ای ب�ا اینو ب�� که دو�ارە �ا��� اون ه -
خونه � تا آش��

ە شد م و �عد بهت زدە �ه لیوانه توی دس�ش خ��
حساسا�� �از دو�ارە داشتم ا. ن�اهم و بهش دادم

:قد� عقب گذاشتم و گفتم. � شدم

م �شنه ا د�گه...د�گه.... ن� خوام...مر�...
ن� شه 

راە . �هد�گه وای�ستادم ب�ینم عکس العمل اش چ
...اتاق خواب و در پ�ش گرفتم
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•••

 � "حس��

!لیوان توی دستم خشک شد

قب عقب �ا �غ�� که توی �لوم گ�� کردە بود ع
� گذاشت. رفتم و �شستم م و بهش لیوان و روی م��

ە شدم ...درگ�� بودم   . خ��

� �ار احس ی که برای اول�� ە دخ�� اس عذاب درگ��
ە بودآور و لذت �خ�� رو در من بوجود اورد

اصال . �دون این که خودش احسا� داشته �اشه
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ردە که من شا�د واقعا هنوز �اور نک. شا�د ندونه
 شا�د هنوز از احساسم. چقدر دوسش دارم

� �شدە ...مطم��

...نهاما اخه چرا �ا�د واسه ام نقش �ازی ک

ه و طردم اون � تو�ست دست رد �ه س�نه ام بزن
نکنه ! اشهنکنه همه ی این ها دل�� داشته �. کنه

...برسه فقط دارە تحملم � کنه که �ه هدف اش

وان آب صدای گو�� ام �اعث شد ن�اهم و از لی
م � . �گ�� دستم و کش�دم و از روی م��

...برداشتمش

!رضا بود

!ساعت دو بود. تا�م گو�� و ن�اە کردم
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زنگ  خدا لعنتت کنه رضا اخه این چه وقت...
.. ..نصفه ش�� اخه...زدنه

...وصل کردم و در گوشم گذاشتم

الوو...

.  ندصدای �لند موز�ک پردە ی گوشم و لرزو 
...گو�� و عقب گرفتم

 کرم داری این موقع شب...احمق کر شدم...
زنگ زدی هان؟

اضح �م �م صدای موز�ک �م شدو صدای رضا و 
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...تر

؟ - چطوری تو خو��

ارە...

� من ت��ه مهمو�� خ�� خفن ام � - اشو ب�ا بب��
دور هم حال کن�م

هول �از�ا  تو نم�دو�� من اهل این...ب�یند �ا�ا...
ن�ستم

�دی تو اون �ا�ا نپوک...منو �گو �ه فکرە ک�م...وا -
؟؟؟ خ�ه �ه ب�ا اینجا پرە د�� م...خونه تنها��

...خوردە
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 کردم و گفتم
�

:پو�

م رضا �اری نداری � خوام برم �خوا�...

:لحن جدی شد

-  � !...�� شدە �کری؟...چته تو حس��

ه��� رضا ب�خ�ال...

!الل مو�� گرف�� ...حرف بزن خب -

رضا م��م ...
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!�� �گو؟ -

ە وارد زندگ�ت... شدە �عد  م��م فکر کن �ه دخ��
 بهت م�گه دوست دارە درحا� که هیچ احسا�

ندارە

خب؟ -

بنظرت دل�لش �� میتونه �اشه...خب ...

�ه من �ا �ه تو نزد�ک شدە -

فکر کن �ه من...
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پولدارە؟ -

 پ...نم�دونم...
�

ولدار؟تو �ه چه آدم ها�� م��

:�ا خندە گفت

ای �ه آدم ه....رفیق جان عارضم �ه خدمتت -
...مثل تو م�گن پولدار

ای مرض...

ت؟اندازە ی تو پولدار هس...نه �� شو��  -

ای �ا�ا...
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!�گو د�گه هست �ا نه؟ -

� و این داستان... اگفت خانوادش معمول��

آهااا -

�لش و پ�دا دل...االن این آها �ع�� �� �ارآ�اە؟...
کردی؟

ە �خاطر پولت � خوادت - ع�� تو �...احمق دخ��
تاحاال متوجه �شدی؟

...قل�م از جا کندە شد

ک�د  ��ــــع گو�� و . �غضم �م �م داشت می��
 � ...ا �ع�� خدا�.قطع کردم و پر�ش کردم روی م��
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ی شدم که �خاطر پو  لم بهم �ع�� من عاشق دخ��
!نزد�ک شدە

؟ ا�ه رضا اش��اە کنه ��

حساست �ذار �ه چند روز �گذرە شا�د �م �م ا
��اە از درو�ش و بروز �دە و حرفای رضا هم اش

!آب در ب�اد

••••

"دن�ا

خونه نصف �دنم هنوز ن�مه فعال بود وارد آ � ش��
فقط . شدم تن خوا�الودم و �ه صند� رسوندم

 خدا م�دونه ا�ه گشنه ام ن� شد تا �
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ە شدم. � خواب�دم ...�ه نقطه ای خ��

...سالم و عل��م -

:ن�م م�� پ��دم �اال و بهت زدە گفتم

؟... !وای تو اینجا��

کجا �ا�د میبودم؟ -

کت!...نم�دونم...ها؟... !فکر کردم رف�� ��

کت کجا بود - ند روزی � خوام �ه چ...نه �ا�ا ��
احت کنم  حاال که تو اومدی اصال ...اس��

ون ن� خوام از خونه برم ب��
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:�ا خندە گفتم

ون... ...منم دلم ن� خواد بری ب��

ن�م ن�ا� بهم انداخت

 خداروشکر که حداقل واست خسته کنندە -
حنت ن�ستم البته ا�ه برداشتم از حرفت و ل

درست بودە �اشه

!منظورت چ�ه؟...

ه��� ب�خ�ال  -
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!وا �گو د�گه...

 �ا نگف�� واسه �� ...راس�� ...گفتم که ب�خ�ال -
�درت دعوات شدە؟

قفل  آب دهنم و پر صدا قورت دادم و ن�اهم
حاال �ا�د �� م�گفتم بهش؟. ن�اهش شد

...ب�چارە شدم

. نه �ش��دمخودم و زدم �ه اون راە که مثال فک ک
:اطراف و ن�اە کردم و گفتم

؟... � این گوش�ه منو ند�دی حس��

�دا بود �عد �ه ن�اە مبهم طوال��  که �امال پ
ردە فهم�دە ن� خوام جوا�ش و �دم و شک ک
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:گفت

!...نه -

؟... !چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��

ه���  -

ن� خوای بهم ص�حانه �دی اقااا؟...

 کردو گفت
�

:ناچار پو�

�اشه -

ودم دلت نم�خواد بهم ص�حانه �دی �گو خ... 
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...ب�ام

:�ا خندە گونه ام و بوس�د و گفت

 حرص نخور ق��ونت برم دارم بهت م�دم -
...د�گه

د�گه دارم  من. خدا�ا � قرارە این قض�ه تموم شه
. برم چجوری از ز�ر سوالش در . دیوونه � شم
ە که من کنه حس م�کنم بو برد.هر �ار ن�ام �

...ک�م و چ�م

!ی شدەامروز ب�ش�� از هم�شه ن�اهاش �ه جور 

ون اومدم �ا �شک�ش از فکر ب��
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ـ کجا�� خانوم؟

:تو چشماش زل زدم و گفتم

...پ�ش تو...

:چشماش و ر�ز کرد و گفت

!اس خودت پ�ش م�� و� فکرت �ه جای د�گه -

نه فکرمم اینجاست...

وع کن  ـ خ�� خب ��
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ن� خوری خودت؟...

نـ من ص�حانم و خوردم تو �خور نوش جا

�ا �ار��ال... � سحرخ��

و برداشتم �ه خوردە ازشو خ وردم لیوان ش��
� هم ن� م �ه حس�� اە همزمان �ا خوردن ش��
ز�ر  م�کردم رو �ه روم �شسته بود دست اش و 
!چونه اش گذاشته بودو بهم زل زدە بود

...جووون تو فقط ن�ام کن

...جذاب لعن�� 

 شد �ا برخالف حرفا�� که تو دلم رد و �دل �
:اخم گفتم
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؟!...چ�ه ؟... !چرا اینطوری ن�ام م�ک��

!ـ جال�ه

�� جال�ه؟...

...خورنـ فک ن� کردم مانکن ها هم ص�حونه �

ز تو که منو ا...ها ها ها چقدم خند�د�م... 
ون مانکن کجا بود  کتت پرت کردی ب�� من که  ��

د�گه مانکنت ن�ستم

-  
�

خوا�  اوال شما هم�شه برای من مانکن �ا�
ون. ماند ...دوما پرتت نکردم ب��
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و  قرار دادم و ر�ز ر�ز کردی...عه جدأ؟...
 پرت نکردی ب

�
ون؟بهم گف�� �مشم �عد � � ��!

� دن�ا ا�ه - واد مانکن ا�ه واقعا دلت � خ...بب��
 ندارم

�
لم ن� خواد �ا این که اصال د...�� من حر�

اما ...اما مرکز توجه مردهای هول و هوس�از �ا�� 
م ی فقط �اف�ه تصم�م �گ. جلوت و ن� گ�� ��

بهت قول م�دم تا تهش �ش�ت �اشم

 � نه وق�� گفت ا�ه �خوام رو حرفم حرف نم��
 تصم�م گرفتم منم رو حرفش حرف نزدم و 

�ه اون �امال�مت �اهاش رفتار کنم که �فهمه ا 
مم فقط �اف�ه �ا رو د. خوب �اشه منم خ��م

 � ...نذارە هم��

:ل�خند زدم و گفتم. �م و ز�ر انداختم
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کن شم چون تو دلت ن� خواد مان...ن� خوام...
ە و �شکنم من که دلم نم�اد دله تور ...�شم به��

عشقم

دم � د�گه داشتم عوق م��

. بود اە اە اخه این چه مزخرفات لوس و زنندە ا�� 
�ا ش��دن حرفام ل�خندی کنج ل�ش 

...دو�ارە بهم زل زد.�شست

 که از خب اینطوری که تو داری ن�اە � ک�� ...
ە � نم�� :و گفت ل�اش و او�زون کرد . �لوم �ای��

ـ � خوای من برم؟
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آب دهنم و قورت دادم. وای قل�م گرفت

...چقد معصوم و تو دل برو

!دلم نیومد ��م برو

:�� اخا�ار گفتم

کن و� اینطوری ن�ام ن... و� ...�مون... نه.

ـ �اشه ن�ع ن�اهم و عوض م�کنم

...عا �ار��ال...

شمم مشغول خوردن ص�حانه ام شدم که یهو چ
دوست  مثل کسا�� ن�ام � کرد که. بهش افتاد

! ...ددارن �ه نفرو �ه سمت خودشون جذب کنن

...داشت اذیتم � کرد
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ردم و م��ا منم قاشق م��اخوری و از تو م��ا درو 
ثل رو �ه ش�ل رژ روی ل�ام �خش کردم و م

...خودش ن�اش کردم

ش ل�خند گوشه ی لب اش محو شد و رنگه ا
ند تند از حر�ات مداوم �لوش پ�دا بود ت. پ��د

 �لوش دارە خشک � شه و مجبورە از آب
ە که �فه نکنه لو�� بزور � !ده�ش �مک �گ��

:صاف کردو گفت

م دارە م��م من برم فک کنم گوش�...م��م... ـ ِام
...زنگ � خورە

شدە  گوشه ی ل�م و گ��دم و �ا چشمای خمار 
:ن�اهش کردم و گفتم
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...فک نکنم...اوووم...

تاد�ش صند� و �ه جوری داد عقب که صدای اف
حقم . دان�ار که �ل �دن اش � لرز�. و شند�م

 داشت �امال مشخص بود چقدر دارە جلوی
ە و چقدر دارە مقاومت � ... کنهخودش و � گ��

...وندخم شدو صند� و �ه حالت اول�ه برگرد

...من برم گوش�م و جواب �دم...من -

...��ــــع �ا �ه فرار گذاشت

...زدم ز�رە خندە

� دو�ستم جرات نداری بهم دست . عو�� 
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...بز�� 

این . هخداروشکر که از همه �ا�ت خ�الم راحت
ه اقای مقد� که من می�ینم مردی ن�ست ک

ع رو ز�ر �ا �ذارە و �ه حرف ش�طونه  عرف و ��
گوش �دە

نه که �الخرە �ه جوری حواس خودش و پرت م�ک
...هو� که شعله ور شدە رو ب�خ�ال شه

� د�گه ای ...حاال �ا �ا فرار �ا هرچ��

ن چند دق�قه ای همه جا غرق سکوت بودو م
...مشغول خوردن

ن�اله ی �اشدم و د! یهو متوجه صدای پ�انو شدم
م صدارو گرفتم درو �از کردم و وارد شد

� و د�دم �شت اش بهم بود چقد هم � شت حس��
!پ�انو خوش ت�پ تر بنظر � اومد
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 قا�ل درواقع خوش��پ بود و این واقعی�� غ�� 
ان�ار بود

جلو رفتم و �شت �ش وا�سادم

دستم و از �شت دور گردن اش بردم

�ه  �ه سمت صورتم و �ه ته ر�شش چسبوندم و 
ە شدم ...پ�انوش خ��

 �ه �ه لحظه دست از پ�انو زدن برداشت و�
ارش محض این که متوجه شد منم �ا ضعف �ه �

:آروم تو گوشش پچ زدم. ادامه داد

... �� � ...اوووم چقد خوب پ�انو م��

ن برداشت و این �ار د�گه واقعا دست از پ�انو زد

926



تو چشمام زل زد. �ه سمت ام برگشت

ردم ن�اە �ه خوردە ل�خند زدم و عاشقانه ن�اش ک
� چشمام و ل�ام رد و �دل � شد !اش ب��

ە شدم لحظه � ه �� حرف فقط �ه چشماش خ��
دلحظه فاصله ی ب�نمون داشت �م�� � ش

...صورت اش رو نزد�ک صورتم اورد 

...وای نه نه

...تهاصال دلم ن� خواست این اتفاق �� اف

...اصال دلم ن� خواست غرق بوسه اش �شم

� کردم تا  �ا�د تا جا�� که � تو�ستم ازش دوری
...گرفتارش �شم

قانه یهو �ا صدای آالرم گو�� اش سکوت عاش
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که   ی ب�نمون درهم شکسته شدو ق�ل از این
 

�
 اش ث�ت لحظه ی عاشقانه د�گه ای رو تو زند�

خت کنم ازم جدا شدو �ه سمت عس� کنار ت
...رفت و گو�� اش برداشت 

ون نفس راح�� کش�دم و ��ــــع از اتاق زدم .. .ب��

خونه رفتم �ه لیوان آب ب � رداشتم �ه سمت اش��
له � کش�دم چند تا نفس عمیق کش�دم حوص

ون ا خونه ب�� � ومدمام � رفته بود از اش��

تصم�م گرفتم �ه چر�� تو خونه بزنم

ای �ه سمت دیوار ش�شه ای رفتم که پردە ه
شوندە سلطن�� فوق العادە ش�� تا حدودی پو 

...بودن اش
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پردە هارو کنار زدم

� �لندی کش�دم ...وای خدای من...ه��

!�ه ح�اط �ش�� 

!�ه ح�اط �ش�� پر از �ل و گ�اە

مثل �ه بهشت کوچولو م�موند

ینم و واسه این که این بهشت و از نزد�ک ب�
ە رو چرخوندم دو�ا رە و لمس اش کنم دستگ��

...سه �ارە 

!اما �از �شدم

هشت دپرس اخ��ن ن�اە ام و �شت ش�شه �ه ب
�ه اتاق ها  .کوچولو انداختم و پردە رو رها کردم

�ک کش�دم

در آخ��ن اتاق و هم �از کردم
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� بزرگ و �او صندوق و �لد ون �ا د�دن م��
 که گوشه ا�� از اتاق ب

�
ود فهم�دم خوش�ل و بزر�

...اتاق �ار اشه

وارد شدم

...اتاق �ارت...اوە �س اینجاست...

�ه �ه سمت �او صندوق رفتم �ا انگشتم به ش ��
ته زدم و درحا� که کنج�او بهش چشم دوخ

:بودم ز�ر لب گفتم

ی که من � خوام این ت... � !و �اشهشا�د اون چ��

اشه که تو دلم دعا م�کردم که واقعا همی�� �
گفتم

اشند ا�ه مدارک داخل �اوصندوق اتاق �ارش �
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ودترم از اینطوری ز . �ار من خ�� آسون تر م�شه
...�� این ��ە راحت � شم و تمام

� رفتم و گفتم :�ه سمت م��

ه رمزت �� میتون...و اما سوال اینجاست...
...�اشه؟

� �شستم و �ه چر�� زدم و �اشد م �شت م��
� �ا�د تا ح. چقدم حال � داد رئ�س بودن س��

ون فتم نیومدە بود وند�دم از اتاق اش ب�� . م��
...م��ــــع �اشدم و خارج شدم آروم درو �ست

ون نیومدە ب ودهنوز از اتاق خواب اش ب��

ل رو رفتم و روشن اش کردم روی م��Tvه سمت 
�� �ه روش دراز کش�دم و نفس عمیق و طوال
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...کش�دم

ل تو دست ام بود چند تا �انال � � کن�� اال و �ای��
ا کردم یهو�� چشمم �ه ان�م�شن پر�سس ه

!افتاد

� ف�لما�� بود �� خوشح ال عاشق �ه همچ��
شغول شدم روی م�ل �ه پهلو دراز کش�دم و م

شدمTvتماشای 

•••

 � "حس��

الخرە �عد از �� چک و چونه زدن �ا م�الد �
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...را�� شد �عد از ظهر ن�اد پ�شم

ارە خ�� از وق�� فهم�دە بودم �ه دن�ا احساس د
�د �اهاش برخورد � کردم

� دن�ا و   ح�� تصور کنار هم قرار گرف��
�خت م�الد  ��ــــع ازش خداحاف�� . بهمم م��

اق کردم و گو�� و قطع کردم ن�ا� �ه ات
!انداختم دن�ا تو اتاق نبود

خارج شدم

مم �ه چش. �له هارو � کردم وارد �ش�من شدم
Tv روشن بود . افتاد...!

خونه رفتم � خونه ن. �ه سمت اش�� � !...بودتو اش��

و ه�چکدوم �ه اتاق ها هم �ک کش�دم اما نه ، ت
...از اتاق ها هم نبود
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� که دستام و �ه م�. قدم برداشتم �Tvه سمت 
م�ش�� که اش بهم بود تک�ه دادم و �ه ان��شت 

ە شدم و �ه فکر فرو رف تم�خش � شد خ��

!خدا�ا �ع�� کجا ممکنه رفته �اشه؟

•••

"دن�ا

یهو�� احساس عجی�� . بودم Tvغرق تماشای 
 حس کردم مدت هاست که �ه. بهم دست داد

قالب ت�  از ترس داشتم! نفر �االی �م ا�ستادە
...� کردم

� هم تو اتاق بود . حس��

ه �االی ق�ل از این که برگردم �ه سمت جس� ک
934



� و ا ز اتاق �م ا�ستادە بود واسه اینکه حس��
ون که ق�ل اینکه سکته کنم �ا طرف  �کشونم ب��

نع شه جیغ �ال�� �م ب�ارە خودش و برسونه و ما
...کش�دم

دم پردە �ه طوری که برای چند ثان�ه احساس کر 
ی گوشام لرز�دند و صدای زنگ مانندی تو 

ه تند برگشتم ک. گوشام چرخ�دو ک�پ شدند
...ب�ینم رفته �ا نه

� که �ا چهرە ای منق�ض ش دە که �ا د�دن حس��
دە �ا هر� � د�د صدرصد فکر � کرد �ا مر 

� افتادە بودو بهم  درحال مردنه �ه �شت روی زم��
ک�� ح�� �ل� هاشم ه�چگونه حر . زل زدە بود
�ان قل�م از ترس اینکه م! ن� کردند مکنه ��

...�ال�� �ش اومدە �اشه �اال رفت

 لرز�دم �ا ترد�د درحا� که از ترس �ه خودم �
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:گفتم

� ...ح...  چرا مثل جن یهو !...تو بودی؟!...حس��
؟ !دیوونه شدی؟!...ظاهر م���

� �� این که �ه خودش حرک�� �دە که ترس م از ب��
چند ! برە همچنان توی همون حالت موند
دم دو�دم لحظه ای خش�م زد اما تا �ه خودم اوم

��ه ای آروم زدم تو   �ه سم�ش و چند ��
...صور�ش

... � � شنوی !...چت شد اخه؟...الووو...حس��
!� شنوی...�ا تواممم...صدام رو؟

دم جوا�م و ن� داد � !هر �� صداش م��

خونه رفتم و �ه ل � یوان اب �دو �دو �ه سمت اش��
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اش ل�ه ی لیوان و وسط ل�. واسه اش اوردم
آب و  گذاشتم و آروم لیوان و حرکت دادم که

...�خورە

!د�الخرە �عد از چند دق�قه �ه حرف اوم

•••

 � "حس��

� اینکه � جلوم ا�ست ادە �� در نظر گرف��
� ف��اد کش�دم :خشمگ��

ە ی احمق این چه عادت �د�ه که...  داری  دخ��
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؟...هان؟ دفعه ... هر کیو می�ی�� �ا�د جیغ بز��
�ارم که ی اخرت �اشه وگرنه �ه �ال�� �ه �ت م

نندمرغای آسمون �ه حالت زار زار گ��ه ک

د دست ام و روی قل�م گذاشتم انقد تند ت � ند م��
س�نه ام  که احساس � کردم � خواد از قفسه ی

ون بزنه و �دون اش بود لیوا�� که تو دست. ب��
...م ن�اە کردن بهش گرفتم و تا تهشو خورد

م و راە دستم و �ه م�ل گرفتم از جام �لند شد
ام �له هنوز کفش . اتاق خواب و در پ�ش گرفتم

توجه  ی اول و لمس نکردە بود که سکوت حا�م
!از دن�ا �ع�د بود سکوت. ام و جلب کرد

 ام و �ش اونم دق�قا زما�� که من �ل اعص�ان�ت
خوندم آروم �م و چر . خا� کردم و راحت شدم
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�ن �� این ک. که ب�ینم دارە چ��ار � کنه ه کوچک��
د، بودو �جا�� که �شسته بو . حرک�� کردە �اشه

� �ه نظر . �ش و ز�ر انداخته بود !� اومد غمگ��

...�ه جورا�� دلم براش سوخت

لوی �اش �ه خوردە ص�� �ه خ�ج � دادم و ج
ە � دو�ستم قرارە دل. خودم و � گرفتم ش �گ��

!...وردمصد ساله س�اە �لمه ای �ه ز�ون ن� ا

...رفت�دم گ. اما مثل اینکه واقعا دلش گرفت

� از �له من�ف شدم ...از �اال رف��

نکرد  د�دم و� س�. �ه سمت اش قدم برداشتم
اش  خم شدم و دستم و ز�ر چونه! ن�اهم کنه

ک اش صورت خ�س اش. بردم و �ش و �اال اورد
...دلم و لرزوند
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!گ��ه کردی؟!...دن�ا...

:پ�شو�� اش و بوس�دم و گفتم

�خدا م�دو�ستم ...ب�خش...ق��ونت برم...
دم �  نم��

�
ناراحت � �� حر�

� اش اش�ای روی گونه اش و �ا�  ��ــــع �ا آست��
ست ددن�الش رفتم . کردو از جاش �لند شد

... اش گرفتم

�خدا ...�اشه؟ ...ب�خش د�گه!...دن�ا...
ر جیغ ن� خواستم �ت داد بزنم توهم �د جو 

...زدی د�گه

ون کش�د و �ا � �� دست اش و از دستم ب��
940



:گفت

...ـ ولم کن عو�� 

ت اتاق ن�اە اعص�ا�� اش و ازم گرفت و �ه سم
...خواب �ا تند کرد

•••

"دن�ا

و قاال ی �د�خت�ای خودم �م بود حاال �ا�د داد
ا�� که بهم �ا حرف. این ��ە رو هم تحمل � کردم

�عد  چطور تو�ست. زد �د جور دلم گرفته بود
کت زدو اش�م و در  اورد  اون گندی که توی ��

941



!دو�ارە �م داد بزنه؟

...��ە ی عوض�ه نفهم

:ز�رلب گفتم

ن داد آشغال ، عوض�� تو �ه چه جرا�� � م...
�ه چه جرا�� ؟... زدی هان؟

رد وا. چمدونم و برداشتم روی تخت گذاشتم
.  دادم�� اهم�ت فقط �ارم و انجام �. اتاق شد

رس توش �ا لح�� که ت. جلو اومدو دستم و گرفت
د گفت � :م�ج م��

دیوونه !...ـ چ��ار داری م�ک�� دن�ا ؟
� خوای �از ولم ک�� و بری !...شدی؟

م!...ارە؟ ف�� مگه نگ...مگه نگف�� د�گه نم��
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زدی ز�ر حرفت؟....پ�شم م�مو�� 

ها  اون حرف...دستم و ول کن � خوام برم...
وی مال زما�� بود که احساس �ش�مو�� و ت
ست چشمات د�دم و فکر کردم د�گه قرار ن�

اذیتم ک�� 

اش ، �ه خوردە اروم �!...ـ کجا م�خوای بری؟
اروم �اش

ون تا زم...�ه تو ر�� ندارە... ا�� که لوازمم برو ب��
و جمع م�کنم ن� خوام ق�افه ات و 

م و واسه ی هم�شه ا...ب�ینم ز دس�ت �عدشم م��
راحت م�شم

� �ق�ه ی ل�اس  مچ دستام و گرفت و مانع گذاش��
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و �ا ق�افه پر �غض ت! هام توی چمدون شد
:چشمام ن�اە کرد

ا�د � �...گف�� پ�شم م�مو�� ...ـ ن� ذارم بری
�ا�د �مو�� حالیته؟...حرفت وا��

ون کش�د م و تند دستام و از تو دستاش ب��
� داد زدم :خشمگ��

� شه  �عد اون وقت...عههه ن� ذار��� برم؟...
 تو دق�قا چ��ارە ی م�� که ن� ذ

�
اری برم؟��
ی زدن  اصال �ه چه ح�� �ه خودت اجازە...هان؟

 و دادی؟
�

� حر� همچ��

�� حرف تو چشمام زل زدە بود

حلقه ی  �ا ن�اە کردن �ه چشمای آ�� اش که �ا 
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شدە  نازک اشک توی چشماش حاال روشن تر هم
 که زدە بودم �ش�مون ش

�
چقد . دمبودند از حر�

!من احمق بودم

� �ار توی نقش ام فرو رفت ه بودم و برای چندم��
دم �ه ه � � �ه خول مغز داشتم گند م�� مه ع��

 ��...

ا ��ە را�طه �ه جوری رفتار � کردم ان�ار واقعا �
ری که �ا�د �ادم رفته بود که من تنها �ا...داشتم

شم نه �دتر � کردم این بود که �ه ��ە نزد�ک �
زش از خودم دورش کنم و حق عاشق شدن و ا

م !�گ��

ت اصال ن�ا�د �ه حر�ات و رفتاراش اهم�
....م�دادم

ق خارج شدن�اە اش و از ن�اە ام گرفت و از اتا
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رت شال گرد�� که تو دست ام بودو حر� پ
:کردم تو چمدون و ز�ر لب پچ زدم

وندی لعنت بهت �از که زدی پوک...لعنت بهت...
 ات چج...طرف رو

�
وری �ا این اخالق های س�

اری � خوای �ه ��ە حا� ک�� که دوسش د
هان؟

ون �ه روی  رو  .�� معط� ��ــــع از اتاق زدم ب��
Tv ادم رفتم و رو �ه روش وا�س. �شسته بود

� بود  ...فکر بود معلوم بود �د جور تو .�ش �ای��

!نیورد متوجه حضورم شدە بود اما �ش و �اال 

 روی �اهاش �شستم �ا این که اصال دلم
 کردم ن� خواست توی لذ�� که �اهاش تج��ه �

�ام و �ه غرق �شم چونه اش و �ا دستم گرفتم و ل
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ل�اش چسبوندم

� ا دم و روی حس�� � م پ�ادە ف�� که �ه برد�ا م��
� برد�ا رام � هم ع�� ...� شد ؟ کردم اما ا�ا حس��

 خودم و ازش جدا کردم دوست داشتم عکس
ل ل�ام چشمای خمار شدە اش قف. العملشو ب�ینم

!ە بودشدە بودند و هوش و حواس از �ش پ��د

� توی اون م حدودە �ه جوری که ان�ار هیچ ش��
!نبود غ�� از لب های من

ل�اش و  آروم صور�ش و جلو اوردو این �ار اون
وع کرد � ه مک�دن روی ل�ام گذاشت و �ا ولع ��

...ل�ام

م �ل �از ه. قل�م و توی �لوم احساس � کردم
ت از ل�ام اما آروم آروم حرار . �دنم یخ زدە بود
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!...داشت �ه �ل �دنم �ا�ت � کرد

ا�د �ذارم � �ه ن�. نه نه ن�ا�د این اتفاق � اوفتاد
ە ...را�طه ی مسخرە �ا�رگ�م و ازم �گ��

و من  چند وقته د�گه که این را�طه تموم شه
ون ی تنه. برای هم�شه از زندگ�ش برم ب�� � ا چ��

که   که برام م�مونه �ه جسم دست خوردە اس
ە د�گه نمیتونه خودش و �ه ک� که قرار 

...عاشقش �شه ثا�ت کنه

اە کردم �ه ��ــــع خودم و ازم جدا کردم و �دون ن�
...چشماش گفتم

من �ا�د برم...من...ب�خش�د...

ون کش�دم ...خودم و از توی �غلش ب��
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:گفت  �اشدو دن�ال اومد و �ا لح�� اعص�ا�� 

ی هووم ؟ ـ !...�اتو ام!...داری کجا م��

� �ش�مون شدە بودم و� دلم �ه خوردە  از رف��
گ�ه رگه �ا شا�دم  د�دن برجست. توجه � خواست

�ش رو !غ��

:�ه سمته اش برگشتم و گفتم

م ل�اس بپوشم ب... رمه��� د�گه دارم م��

د� گرە ابروهاش مح�م تر شدو آهسته چند ق
:رس�دجلو اومد و �ا لح�� کنج�او و سوا� پ
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!ـ کجا اونوق ؟

نم ا�ه د... � وست �ه �� از دوستام زنگ م��
م پ�ش اون ...��ش اجازە داد م��

:یهو صداش �اال رفت

؟ !ـ چی��

� من داد نزنا... 

خونه  ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت در خرو�� 
ر �کنه رفت واسه این که �فهمم � خواد چ��ا

دن�الش رفتم 

�ل�دو از روی ک�سول توی سالن برداشت
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تصم�م  ـ این در قفل � شه تا زما�� که شما 
� �ف ب�� �ن از اینجا �ه راست ��� ن خونه �گ��

ونه و شما در غ�� این صورت �سته م�م...�ا�اتون 
�ف ن� ب��ن ...جا�� ���

؟... ؟داری منو زندو�� م�ک�� ح!...�ع�� �� � س��

تو اینجوری فک کن -

� �ار�و ندار�ا...  ...تو حق همچ��

...ـ من حق دارم در خونم و قفل کنم

••••
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 � "حس��

و �ا  �غض کردە بود جلو اومدو دستم و گرفت
:لح�� التما� گفت

� تورو خدا �ازش کن  ...ـ حس��

ش دلم �ه جوری شد دوست داشتم مح�م �غل
م�گرفتم  کنم و� ن�ا�د تحت تاث�� حرفاش قرار 

دوست  �ا �از کردن در ممکن بود برە خونه ی
نتظارش و اش و اونجا معلوم نبود چه اتفاقا�� ا

� کش�د

گفتم که این در �از ن� شه ... 
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از کنارش رد شدم دن�ال ام اومد

م خودم و � کشم ه متون از ـ �اشه �س منم م��
 � دستم راحت ش��

گشتم �ا این جمله اش ترس�دم �ه سمت اش بر 
فت از  ��ــــع. داشت �ه سمت دس�شو�� م��

:�شت دست اش و گرفتم و گفتم

؟...  !م�خوای چ��ار ک��

!آروم بنظر میومد. �ه سمت ام برگشت

م دس�شو��  ...ـ ن� بی�� دارم م��
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!دس�شو�� چرا ؟... 

و دستاشو �شت �مرش برد و صورت اش و جل
اورد

ـ ج�ش دارم 

اە چقد تو پرو�� راس راس تو چشمام ن�... 
 ج�ش دارم

�
...م�ک�� و م��

اجازە م�دی؟...ـ ارە ارە 

...خ�� خب برو...
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�� رفتم و روی م�ل �شستم و �ه در دس�شو
ون ب�اد دخ��  ە چشم دوختم منتظر شدم ب��

همه اش  .دیوونه بود هر �اری ازش بر � اومد
لحظه ی بوس�دن اش جلوی چشمام تکرار 

� شد

ت ح�� �ا این که فقط چند دق�قه ازش � گذش
ا�ه  خدای من. �اد اوری اش هم لذت �خش بود

 خودش و ازم جدا نم�کرد معلوم نبود چ
�

ه اتفا�
!� افتاد

دم اما از این که لذت و ازم گرفت اعص�ا�� ش
�ار   خداروشکر � کنم که خ�� زود دست �ه
...شدو نذاشت �ار �ه جاهای �ار�ک �کشه

� منو ا  ب��
�

ون بیوفته اصال دلم نم�خواست اتفا�
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 مخصوصا حاال که �ه احساسش شک دارم و 
ا�د ازش �. حرفای رضا �� ذهنم و در گ�� کردە

� � شدم ،�ا�د شناختم �س�ت بهش ب�ش��  مطم��
� شد 

�ه خودم اومدم

ساعت تو دستم و ن�اە کردم

ی �شد  دە دق�قه گذشته بود اما .!..خ��

دم�اشدم و �ه سمت دس�شو�� رفتم و در ز 

!دن�ا...الووو... 

صداش �لند شد

956



؟... ـ چ�ه کشتم نگران ن�اش خودم و ن...نگرا��
...هنوز

ون ب�ینم...�ع�� �� هنوز...  ب�ا ب��

ـ نمیتونم

!چرا ؟...

ـ مش�ل دارم 

ون �گو مش�ل ات چ�ه ؟ ... ...ب�ا ب��

ون اورد  درو �از کردو �ش و از الی در ب��
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ونه اس نمیتونم �ه تو ... ��م مش�ل ام دخ��

•••

"دن�ا

 متعجب. گو�� اش و از تو ج�ب اش درورد
:گفتم

؟...  !داری چ��ار م�ک��

م به ...ش �گوـ شمارە ی خانوم ب�ا�� رو م�گ��

نههه ... 

!ـ چرا نه؟
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ی و واسم �گ�� ...  � ... شمارە ی فروش�ا� چ��

...ن�اە کنج�اوش روم چرخ�د

تم شمارە رو واسم گرفت و گوش�ش و �ه سم
ردم و �م و تو او . ن�اهم و ازش گرفتم. گرفت

شت �ا �لند شدن صدای خانو� �. درو �ستم
گو�� نفس راح�� �خاطر خانوم بود�ش 

... کش�دم 

ون نرە �د بهداش�� س فارش جوری که صدا ب��
ون کش�دم. دادم . خودم و از دس�شو�� ب��

� هنوز دم در بود و ای��ار ن�اە م رموز و حس��
وا�� کنج�اوش روم � چرخ�د و منتظر بود ج

...درمقا�ل ن�اهش بهش �دم
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زنگ  احمق چ�ه انتظار داری ��م پ��ودشدم و 
زدم �د بهداش�� برام ب�ارن؟

زش ن�اە �� اهمیتم و ا. گو�� و دادم دس�ش
...تمراە اتاق خواب و در پ�ش گرف گرفتم و

•••

 � "حس��

مد چند ساع�� گذشت که اف اف �ه صدا درو 
ا�� که پ�ک  درو �از کردم و �دون این که �ه �سته

�ل دن�ا اوردە بود ن�اە کنم حساب کردم و تح� 
دادم

� میومدم که بر  ای �ار دوم داشتم از �له ها �ای��
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صدای اف اف توی خونه پ�چ�د

�ع�� � میتو�ست �اشه؟

ون زد�ا د�دن تص��ر پ��ا چشمام از حدقه ب ��

...ای وای حاال � این و دک کنه...

...ینهاصال دلم ن� خواست ب�ادو دن�ارو ب�

 م
�

د که دارم �اهاش زند� �کنم �ل فک ا�ه بو می��
اشا� دهن پ��اهم که م. و فام�ل و �اخ�� � کرد

...لق و فضول �ارم زار بود

نکنم ��  تصم�م گرفتم جوا�ش و ندم درو هم �از 
ه خداروشکر توجه ن�ا� �ه راە �له ها انداختم ک

س ی هم از دن�ا نبود که ب�ادو ب�� ه که ک�ه و خ��

961



...فالن

•••

"دن�ا

واب �عد از عوض کردن ل�اس هام از اتاق خ
ون اومدم �چ�دە بود بوی ما�ارو�� تو خونه پ. ب��

 داشتم نفله � شدم
�

ع پ��دم ��ــــ. وای از گشن�
� �شسته بود و �له ا � خونه حس�� ش تو تو اش��

!گوش�ش بود

:�ه قا�لمه �ک کش�دم و گفتم
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 راە انداخ�� خ...�ه �ه... 
�

انو�چه بو و برن�

وع کرد �ه خند�د :ن�ش و �اال برد و ��

...درد و خانو� -

رفتم و رو �ه روش �شستم

و دخ�� �ه جون �ا�ام ا�ه من �� بودم و ت... 
� گرفتم ات

نمتا � نار تا �ار دس�ت پرو �از�اتو �ذار ک...ـ دن�ا م��
...ندادم

رد دست شما د...دست بزنم که داری اقااا... 
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...نکنه

ـ چه زودم عص�� م��� خاانوم

� من اصال حالم خوش ن�ستا هورم...  ونای بب��
ا�� شدن ه � من �م � �... زنانم دچار �ه تغی��

...�ذار و دم پرم ب�ل�

؟
�

ـ اوە اوە اوە چرا زودتر نم��

!چیو ؟...

:�ا خندە گفت

� �ه س�م ـ ب�ینم فقط تو و پ��ا وق�� پ��ود �  ش��
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ا این ش�� � �ا همه ی دخ�� ن�� � ....ان اخر م��

و برداشتم و �ا لح�� عص � �� و قاشق روی م��
� گفتم :تهد�د آم��

این قاشق و م�کنم تو چشاتا... 

خودش و عقب کش�د و درحا� که تعج�ش 
:قاط�ه خندە اش شدە بود گفت

...ـ �ا خدااا تو که از پ��ا �دتری 

خونه غرق سکوت �  گوش�ش و برداشت و آش��
� گذاشتم ای  چند دق�قه. شد قاشق و روی م��

ە  دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهش. گذشت خ��
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...شدم

:که یهو متوجه ن�اهم شدو گفت

!ـ چ�ه؟

�� حالم خوب ن�ست �ع�� وقتا عص!...ه��� ...
...� شم �ع�� وقتا هم مه��ون

:ابروهاش و بهم گرە زد و گفت

...ـ اینطوری ن�ام نکن

ه؟دوست دارم اینطوری ن�ات کنم مش�ل�...

ـ �ا � شم �ه �ال�� �ت م�ارما
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ا�� ندارە وای خدا�ا آدم تو این خونه امن�ت ج...
�خدا

. صدای خندە هاش �ل فضا رو پر کرد

 ... 
�

م از گشن� اری تو وا�سادی د...دارم م�م��
نم بهم ما�ارو�� �دە ضعف م�ک!...� خندی؟

...میوفتادم رو دس�تا

�اشدو �ه سمت قا�لمه ی روی �از رفت

ـ االن غذاتوهم م�ارم نازنازی

مرش از �شت دستام و دور �. �اشدم جلو رفتم
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محلقه کردم و �م و �ه کتف اش چسبوند

:درە قا�لمه رو گذاشت و متعجب گفت

؟ !ـ دن�ا داری چ��ار م�ک��

ارە م�دو�سم �چه گونه حرف زدنم و دوست د
وع کردم �ه �چه گونه ح رف واسه همینم ��

:زدن

گفتم که حالم خوش ن�ست �ع�� وقتا ... 
...عص�� � شم �ع�� وقتا هم مه��ون

� دستاش . �ه سمت ام برگشت صورتم و ب��
وس�دگرفت آروم و طوال�� و پ�شو�� ام و ب
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ـ ق��ونت برم

توی چشماش زل زدم

...��ە ی ب�چارە. توی دلم پوزخندی زدم

؟ !ـ چ�ه �از چرا اینطوری ن�ام م�ک��

� شام و �ا هم �چی��م؟... ه��� م��

ـ چرا که نه

� شام  �عد از چ�دمان ز��ای م��

وع کرد�م �ه خوردن شام �شس��م و ��

�نک �عدشم ظرفارو �اهم جمع کرد�م و توی س
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گذاش��م

احت کن ز�اد �   �ا �مو�� ـ خب د�گه تو برو اس��
اذ�ت م��� 

کرد و حال و از اونجا�� که دلم �ه خوردە درد � 
ن، رو حوصله ی خودمم نداشتم چه برسه �ه او 

...حرفش حرف نزدم

�اش...

راە اتاق و در پ�ش گرفتم

ت عج�ب بود �ا این که �� بود از مش�ال 
ونه �امال مطلع بودو م�دو�ست چه �ارا�� و   دخ��

...�ا�د انجام �دم چه �ارا�� و نه
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حش�نا� اومدم که برم تو اتاق خودم که صدای و 
د از رعدو برق توی �ل خونه پ�چ�دو �اعث ش

...ترس جیغ بزنم

� �ا ترس و لرز خودش و بهم رسوند حس��

؟ -  حالت خ��ه...�� شد ق��ونت برم خو��
دن�ا...ارە؟

 فقط ن�اش � کردم و . �ل �دنم � لرز�د
...ن� تو�ستم ح�� �ه �لمه هم حرف بزنم

هش خودم و ب. دستاش و دورم بردو �غلم کرد
 �م �م گرمای آغوشش روم تاث�� . چسبوندم

� رفت ...گذاشت و ترسم �ه مرور از ب��
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:روی موهام و بوس�د و آروم پچ زد

!خو�� دن�ام؟ -

ی توی � دلم  �ا ش��دن جمله اش ان�ار که چ��
ە �م و �اال بردم و �ه چشماش خ. لرز�د ��

...شدم

 افتاد که �غض �لو 
�

م و گرفت و نم�دونم چه اتفا�
!چشمام پر از اشک شدند

� قلب  - ق��ون قلب کوچولوت برم که ع��
نه � س�ا خودم کنار ...گنجشک دارە م�� ...تمن��

ان�ار  �ا ش��دن حرفاش. وسط پ�شون�م و بوس�د
ه دن�ای �سخت شدە بود �ه دخ�� �چه ی ک

...�شنه ی محبته
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ا صبح که دلش � خواد �ه نفر کنارش �ش�نه ت
ون �غلش کنه و موهاش و نوازش کنه و ق��

...صدقه اش برە

...مک� که من هیچ وقت توی زندگ�م نداشت

نافع تمام آدمهای دورو�رم منو فقط �خاطر م
� همه ح�� �ا�ا ...خودشون � خواس��

ش ح�� ک� که �ه قولش خودش من از خوِن ا
...بودم

اش  دستم و گرفت و �ه اتاقش برد روی تخت
. .دپتو رو روی شونه هام کش�. دراز کش�دم

ون بند امشب و اینجا �خواب از فردا که �ار  -
ودت اومدو خ�الم راحت شد برگرد تو اتاق خ

�اشه؟
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�ل�ام و روی هم گذاشتم 

�ر �م دلم �ه حدی درد م�کرد که �الش و از ز 
ود گ��ه ام برداشتم و مح�م �غل کردم �م موندە ب

ە اما نه  �ا�د �ه من دخ�� مح�� بودم ن... �گ��
 شدم و روی خودم میوردم ا�ه �� در �� م��ض �
بود ازم  واسه ��ە مش�ل بوجود � اوردم ممکن

...دل زدە �شه

!چشمام و �از کردم د�دم رفته

!�ع�� رفت �ه جای د�گه �خوا�ه؟

وی اتاق خب احمق ا�ه قرارە امشب من تنها�� ت
 م�کنه

�
!...؟�خوا�م اینجا و اونجا چه فر�

!یهو وارد اتاق خواب شد

وی خودم �ا اون همه درد بهش ل�خند زدم و �ه ر 
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نیوردم

ـ خب؟

...خب که خب ... 

؟م�خوای اینجا �خوا�� ...ـ چ��ار کن�م ؟

اهوم...

ـ �س من برم اتاق �غ� د�گه؟

ن واسه این پ�دا بود که دلش ن� خواد برە و� م
� شم گفتم :که مطم��
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اهوم...

ـ اخه

؟... !اخه ��

ـ ه��� ب�خ�ال

نه �گو... 

:�ا خندە گفت

ین تخت ـ خودت که م�دو�� من عادت دارم رو ا
ە...�خوا�م برم اونجا خوا�م نمی��
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!خب �ه من چه...

:مظلوم �ش و ز�ر اندخت و لب زد

ـ �اشه

 �ا د�دن. �ه سمت در خرو�� قدم برداشت
ق خودش ق�افه ی معصومه اش دلم نیومد از اتا

ون اش کنم !ب��

... � حس��

:برگشت و گفتم

ـ جان؟
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ب�ا همینجا �گ�� �خواب ...

وم بود ل�خندی محو روی ل�اش �شسته بودو معل
 فقط نم�دونم چرا س�. �� خوشحال شدە

!� کرد �ه روی خودش ن�ارە

 کردو گفت
�

:جلو اومد پو�

...مـ �اشه چون ز�اد ا�ار � ک�� م�مون

خدا از دلت �شنورە... 

خند�د

ت اش و درو  رد�الش و مرتب گذاشت و ت���
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!�سم هللا...

د چقد � � ون م�� دن چشمام داشت از حدقه ب��
ازو س�نه های چا� دار و �. اش خوش فرم بود

ی و های درشت و ورز�دە اش �ه راح�� هر د خ��
...تح��ک � کرد

روشون  اول �ه ن�ا� �ه نقاط �د�ش که �دجور 
:زوم کردە بودم کردو �عد متعجب گفت

ی شدە؟!ـ چ�ه ؟ � !چ��

اخم  واسه �سلط �ه خودم �لو�� صاف کردم و 
کردمد
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تتو در اوردی هووم؟... چرا ت���

:خند�د و گفت

ـ نگران ن�اش 

نگران ن�ستم سوال پرس�دم ...

ـ �ا�ا من عادت دارم اینطوری �خوا�م

 و اعص�ان�ت پوفس کردم ک
�

:ه گفتاز ��الف�

!ـ چ�ه؟
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:حر� گفتم

ه�چی�� ...

تاق و آ�اژور روی عس� و روشن کردو چراغ ا
ترس�دم. خاموش اومد کنارم دراز کش�د

س� کردم ز�اد بهش ن�اە نکنم

ان �ش د�� بزنم هر آن ممکن بود دست �ه �ار ج��
...هر چند اون ان�ار نه ان�ار

...فاصله تو حفظ کن...

...ـ ای �ا�ا گ�� داد�ا

:�ا اعص�ان�ت و صدای �لند گفتم
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... � ...گفتم فاصله تو حفظ کن��

!...ـ �اشه �اشه

فر ب�نمون عقب تر رفت تق���ا �ه اندازە ی �ک ن
پتورو روی خودش کش�د و . فاصله افتاد

ە شدم. چشماش و �ست ...دو�ارە بهش خ��

...م��م...

:ردچشماش و �از کردو ن�ام کرد و ن�ام ک

!چ�ه؟ -
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...بی�� ات...

ون دادو �� ا  نفسش و ب��
�

هم�ت بهم از � �الف�
...وا. پهلو �ه پهلو شد و�ش�ش و بهم کرد

واب من که م�دونم عمل کردی چرا از ز�ر ج
ی اخه ...چند دق�قه ای گذشت. دادن در م��

م و �اشد. ن�ا� بهش انداختم �� حرکت بود
ک چهار دست و �ا �ه سم�ش رفتم آروم � 

...ای خدااا. د�دم چشماش و �سته. کش�دم

ش�ل بود انقدر خو . چقدر تو نازی و گوگو� ��
دە �ازم که ح�� ا�ر � گفت �ل صور�شم عمل کر 

...� گفتم ز��ات��نه

ردو چشماش و �از ک. آروم گونه اش و بوس�دم
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بهم  ن�اە کرد

ق�� من که م�دونم عمل کردی چرا و !...چ�ه؟...
؟ �ه �الم � گو عمل ازت � پرسم دلخور � ��

کردم د�گه این ادا اطوارها چ�ه اخه

:پوزخندی زد

و چقدر ارە اتفاقا � خواسمتم بهت ��م که ت -
ازم  تا حاال ک� این سوال و ...�اهو�� دخ�� 

س�دە بود و� تو پرس�دی و این �ع ...�� این کهن��

در ادامه  تقه ا�� �ه �م زد که آخ ام دراومدو 
:گفت
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�دون آی کیوت فوق العادە �االست قدرش و  -

؟... !مسخرە � ک��

نه جدی گفتم ع��زم -

س�دە بود ... !؟واقعا ک� تاحاال ازت ن��

نچ -

�ف �س اطراف�ان تو حتما خ�� خنگ ��� ...
ول دارن چون هر� ب�ی�تت تو همون ن�اە ا
متوجه � شه �ل صورتت جراح�ه

� نکن - ...عه عه توه��

985



کردم د�گه...

 کرد
�

...مخودم و روی تخت ولو کردم و پو�

...پهلو �ه پهلو شد

�ه . ودمتازە متوجه فاصله ی �مه ب�نمون شدە ب
ه تو خوردە خودم و روی �الش خودم کشوندم ک

:�لو خند�دو گفت

نگران بنظر م�ای -

رضه م�دونم تو ع...نخ�� اقا نگران ن�ستم...
ی البته ب�ش �� جرأت اش نداری �اری و از پ�ش ب��

و نداری
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 �� خ���م و خودم �ه خو  -
�

دم اجازە چرا ن� �
اش و نم�دم

 .�ه پهلو خواب�دم و تو چشماش زل زدم
ودت خداوک�� �� خو�� هس�� و خودت �ه خ

ه �ا �ه اجازە نم�دی وگرنه من انقدر احمقم ک
خودم  بوسه ی سادە همه چیو فراموش م�کنم و 

!و م�دم دس�ت

�از چه فکرا�� تو اون �ته هووم؟ -

...چشمات...

؟ - !چشمام ��
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اونا که د�گه واق� ان درسته؟...

وع کرد �ه خند�دن ��

...وای خدا�ااا -

چ�ه خو سوال پرس�دم...

� کرد � خندهاش �ش و �اال و �ای�� ب��

-  � ارە اونا د�گه واقع��

خداروشکر ...اها...
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ە شدم ...بهش خ��

ت درد نکنه ...ته�� ساخ. واقعا که دست دک��

ا�د ش. معلومه حسا�� تو �ارش مهارت داشته
�د واسه صور�ش رفته �اشه اونورە آب؟ شا

!همینجا عمل کردە خدا م�دونه

!�از چ�ه؟ -

...متعجب ن�ام کرد. خودم و جلو کش�دم

...دستم و جلو بردم و ل�ش و گرفتم

عه این چه �ار�ه؟؟؟ -

!ه� خوام ب�ینم تغی�� ش�ل م�دە �ا ن...
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دستم و از لپ اش جدا کرد

:�ا اخما�� در هم گفت

عه معلومه که نه -

نم اصال دلش ن� خواست �ه صور�ش دست بز 
. شستم�. اما من کنج�اوتر از این حرفا بودم

 چشمام از ترس و تعجب داشت قدە نعل��
...شدە بودند

؟ - �گ�� ...چته تو دخ�� دیوونه شدی نصف ش��
�خواب د�گه

. ر دادم�� اهم�ت بهش بی�� اش و گرفتم و فشا
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:از درد صور�ش جمع شد

...آخ آخ -

کر دق�قا مثل مال من سفت بود ف. جالب بود
...نن� کردم انقدر طب�� عملش کردە �اش

. �شست �ا اخما�� درهم �اشدو . تند رهاش کردم
�ا دس�ش بی�� اش و گرفت

خه این خدا ��م چ��ارت کنه ا...آی�� بی�� ام -
چه �ار�ه زدە �ه �ت ارە

زدم ز�رە خندە

ارە ارە...
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 داشتم دس�� که جلوی بی�� بود و گرفتم و س�
 واسه بی�� 

�
 اش افتادەبردارمش و ب�ینم چه اتفا�

...حاال �ذار ن�اە کنم...

؟ - کجارو م�خوای ن�اە ک��

م�خوام ب�ینم چه ش�� شد...

د مگه حالم و بهم زدی، �ع�� �� چه ش�� ش -
ە که تغی�� ش�ل �دە؟؟؟ خم��

ە... ارە خم��
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�خدا االناست که �اال ب�ارما -

� . خندم گرفت  دس�ش و گرفتم و بزور �ای��
...خندە خودشم �م موندە بود بزنه ز�رە. کش�دم

هنم وا �ا د�دن بی�� اش که همون حال�� بود د
موند

�م�خ ب�ینم ن...چرا همون ش�ل�ه...وا �ع�� �� ...
ات رو

 �ه قوس خوش�له بی�� اش. �ش و چرخوند
:چشم دوختم و دپرس گفتم

ای �ا�ااا...
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� ل�خندە خندە دارش اخم کرد و گفت :ب��

انوم منو �گو انقدر احمق شدم که هر�اری خ -
�گه انجام م�دم

رددس�ش و �ه  سمت آ�اژور بردو خاموشش ک

ن...عه چرا خاموشش کردی... � ه رعدو برق م��
سم آقای عم� می��

این �ار  یهو روشن اش کردو �ا اخما�� درهم که
واق� بودند تو چشمام زل زد 

 عمل�ا -
�

دفعه ی اخرت �اشه �ه من م��
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مظلوم ن�اش کردم

!خودت گف�� عمل کردی...وا...

گفتم و� اجازە اش و بهت ندادم -

م �ش و روی �الش گذاشت و �شت اش و به
کرد و گرفت خواب�د

بهت زدە خودم و سمت �الشم کشوندم 

ل دردم �الش تو �غلم و �ه خودم فشار دادم د
� نرفت ه بود چشمام و �م�� شدە بود اما �امال از ب��

...�ستم �عد از چند دق�قه خوا�م برد

•••

 � "حس��
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...یهو از خواب پ��دم

م فرو نفس عم��� کش�دم و دستام و توی موها
اشتم اینجور مواقع دلشورە ی عجی�� د. بردم

 افتادە
�

�ا قرارە  همه اش احساس � کردم اتفا�
 بیوفته

�
!اتفا�

شتم و �ه ا�اژور هنوز روشن بود ناخودآ�اە برگ
ردە بود دن�ا �الش و �غل ک. �شت �م ن�اە کردم

� پ�شو�� اش و �ه �الش تک�ه دادە بود و  اسه هم��
ونه نمیتو�سم صور�شو ب�ینم و� از لرزش ش

!هاش متوجه شدم ب�دارە

ف �اشدم و �شستم دستم و روی �ازوی ظ��
انه اش بردم و اروم صداش زدم :دخ��
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ـ دن�ا

�ا ش��دن صدام �شو �اال اورد

!صور�ش خ�س بودو چشماش پر از اشک

...�ا د�د�ش شوکه شدم

:�ا لح�� غرق نگرا�� گفتم

!ـ ق��ونت برم �� شدە ؟

:هق زدو گفت

ه��� ... 
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!ـ مگه � شه اخه ؟

� اش اش�اش و �ا� کرد �ا آست��

م تو خوب � ش...�ه خوردە دلم درد م�کنه ...
...�خواب

•••

"دن�ا

� ابروهاش �شست و ز�ر لب حر�  اخ� ب��
:گفت
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ک�ه ی   مگه � شه تو درد �ک�� و من ب�خ�ال -
مر�م و �ذارم 

اس اش چراغ اتاق و روشن کرد از توی �مد ل�
ول رفت شال گرد�� اش و در اوردو �ه سمت ک�س

و سشوارو برداشت و �ه سمت ام اومد

ردم �ا �شت دستم  صورت خ�س اش�م و �ا� ک

!� خوای چ��ار ک�� هووم؟...

ق اومدو کنارم �شست سشوارو �ه پ��ز بر 
وز�افتم و زد�الش و برداشت و ز�ر �م گذاشت �ل

�چوند و شال گرد�� اش و دور �مرم پ. �اال داد
...سشوارو روشن کردو روش گرفت
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ە شدم. نفس عم��� کش�دم ...بهش خ��

خودش  گرما �م �م �ه �دنم منتقل شدو تاث�� 
...و گذاشت

. ب شمدلم � خواست از خجالت آ. بهم زل بود
� دهن �از کنه و من فرو برم  دلم � خواست زم��

...توش

ین ��ە منه احمق جز درد�و �د�خ�� واسه ی ا
...�� داشتم

...ـ ق��ونت برم من

�غضم و قورت دادم و بهش ل�خند زدم

مر�...
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رفت ـ مامان هر وقت پ��ا دل اش درد � گ
اینجوری آروم اش م�کرد

؟... تو هم از اون �اد گرف��

:خند�د و گفت

...ـ ارە خب �ه جورا�� 

...بهش زل زدم

..�اد �د�خ�� های خودم افتادم

ا خودە من ب�چارە هر وقت دل درد � گرفتم ت
ردم خودم � پ�چ�دم و گ��ه � کصبح �ه 

قد �د بود اخرش ام از درد ز�ادی خوا�م � برد چ
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یچ کس که من ک� و نداشتم چقد �د بود که ه
از دردام خ�� نداشت

ه تنها�� �ا �اد اوری لحظه ها�� که دردام و �
ا قورت �شت � � ذاشتم �غض �لوم و گرفت ام

اش دادم

�ه  .دستم و جلو بردم و روی دس�ش گذاشتم
...خوردە نوازشم کردو بوس�دم

رفت ب�ست د�قه ا�� سشوارو روی شال�رد�� گ
� شدن و �ه خواب عم ��� فرو �م �م �ل�ام سنگ��

...رفتم

� دوتا تخته سنگ مچ اله احساس � کردم ب��
خودم  �ه تکون �ه. اولش فکر کردم خوا�ه. شدم

رر ...دادم د�دم نخ��
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 افتادە ب
�

آروم ! ودواقعا مثل اینکه �ه اتفا�
...چشمام و �از کردم

•••

 � "حس��

ی که ترس�دم چشمام و �از کنم و �ا صحنه ا
!واجه شممدام توی ذهنم تکرارو تکرار � شد م

ست اش د. اما من که � دو�ستم چه غل� کردم
. ش جدا شمو روی س�نه ام اوردو فشار داد که از 

چشم تو  �� اخت�ار چشمام و �از کردم و �اهاش
...چشم شدم
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ن �لو�� و� او . اولش هردومون خش�مون زدە بود
قفل . صاف کرد هول شدە ن�اە اش و ازم گرفت

م  خودم دستام و دور �مرش �از کردم و �ا ��
�

ند�
دستم و توی . و روی �الش خودم کشوندم

 بزنه و چ. موهام بردم
�

ی منتظر بودم حر� � ��
...�گه

ف اتاق اما تا د�دم سکوت کرد ن�اهم و از سق
�ب عج. گرفتم و آروم ز�ر چش� ن�اهش کرد

ە شدە بود ز این که �ع�� ا! بود اونم �ه سقف خ��
!د؟نا خواسته �غلش کردە بودم خوشحال بو 

ی روی چهرە اش ز  وم این �ار �ا دقت ب�ش��
...کردم
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ل�اش  نچ �ه ل�خندە رنگ و رو پ��دە هم روی
ح�� برق خوشحا� هم توی چشماش ! نبود

!ند�دم

:یهو �ا اعص�ان�ت داد زد

� �اری کردی؟ هان - ؟تو �ه چه ح�� همچ��

آرنج ام  .آروم و پر صدا آب دهنم و قورت دادم
...دمو �ه تخت تک�ه دادم و �م و �اال بر 

؟!...�ع�� ... !...خب!...�ع�� �� �ه چه ح��

:رفم�ا همون لحن پر از خشونت پ��د میون ح

؟ - ؟؟؟دە �گو د�گه اللمو�� گرف�� ...خب ��
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� ابروهام �شست و واسه ی چند  لحظه  اخ� ب��
� �ار قل�م مچاله شد حس کردم برای چندم��

:آروم لب زدم

صح�ت کن... درست...دن�ا...

درست صح�ت نکنم � خوای چه غل�  -
؟ ...�ار�م از دس�ت بر م�اد،...�ک��

 � ...پتو رو کنار زدو از تخت رفت �ای��

تحمل  اما این قض�ه ی. فک کنم �ا�د تحمل کنم
، این �لمه های زجر دهندە � ق رارە سا�ه ی لعن��

  من محو �شه؟
�

نحس اش از روی زند�
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وتا چشمام � قرارە عالقه ی واق� دن�ا رو �ا د
سه ی ب�ینم؟ اصال این چه زندگ�ه که من وا

که ! خوادشا�د اون واقعا منو ن� . خودم ساختم
...صدرصد هم ن� خواد

•••

"دن�ا

ە رو �چرخونم که تاز  ە �ه خودم اومدم که دستگ��
!اومدم و متوجه شدم چه زری زدم

ە رو رها کردم و آروم برگشتم � ه سمت دستگ��
درهم �ه  �ا چهرە ا�� �غض آلود و اخما�� . ��ە

ە شدە بود ...گوشه ای خ��
1007



اون لحظه دلم � خواست از دست خودم 
ا�� و خودم �ا �م و �ک��وتم �ه ج. موهام و �کنم 
�ف اخه من چرا انقدر عو�� �. و خالص کنم ��

م بهم دارم؟ چرا انقدر نفهمم؟ حالم از خود
�ا دوتا  �اش االن �ه نفر اینجا بود و . � خورە

� داد تا  دستاش گردنم و � گرفت و انقدر فشار 
م و راحت شم ...�م��

مک گرفتم �م و ز�ر انداختم و مثل هم�شه �ا �
از ف�س مظلومم آروم �ه سمت اش قدم 

...برداشتم

:ز�ر لب گفتم

ب�خش�د...
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 ک
�

ردو پتو رو تا صدام و ش��د �الفه و دلخور پو�
ل�اسش  از کنارم رد شدو �ه سمت �مد . کنار زد

.قدم برداشت

؟... � � �خ�� حس��

ون �� اهم�ت در �مدو �از کردو مشغول ب�� 
ش �ه سم�ش رفتم و دس�. کش�دن ل�اساش شد

ه و �ا و گرفتم که �اعث شد از �ارش دست �کش
...ل بزنههمون ق�افه ی درهم و گرفته اش بهم ز 

ومانه ل�ام آو�زون کردم و س� کردم �ه معص
...ت��ن ش�ل ممکن توی چشماش زل بزنم

�� خودت که � دو...معذرت � خوام عشقم...
...دست  خودم ن�ست
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 توی چهر 
�

�ن اتفا� ە اش �دون اینکه کوچک��
ظر همه اش منت. بیوفته ن�اهش و ازم گرفت

 فرم اش و بودم �گه �خش�دم اما ان�ار ل�ای خوش
!بهم دوخته بودند

ە شدە بودم ان�ار  تو همون حال�� که بهش خ��
. ختاعص�ان�ت داشت �ه دلم چنگ � ندا که

ست دلم � خوا! دلم � خواست بزنم �کشمش
�ە کنم هم ��ە مقدم و دار بزنم که هم �ارو �ک

!خ�ال کوروش و راحت کردە �اشم

� ت�که ای و  ح�ف ح�ف که دلم ن� اومد همچ��
� محو کنم ج � کردو اون �ا�د ازدوا ! از روی زم��

ی �ه جا � ذاشت � ه �� �ا از خودش �ه اثر ه��
آدم ها  البته ا�ه عمل روی ژن. �ه دخ�� خوش�ل
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...تاث�� �ذارە

نود درصد  ا�ه انقدر تودل برو  نبود �ه احتمال
...نقشه ی قتل اش و � کش�دم

داری �ه �� فکر � ک�� هان؟ -

ون اومدم ...از فکر ب��

�ه  د�دم چشمای درشته معصومم ر�ز شدند و 
ه ��ە ن�اە احتمال ز�اد مثل �ه قاتل جا�� دارم �

...وای ل�ام، ل�ام! م�کنم

ە بودم �ه جوری پوست ل�م و از اعص�ان�ت کند
!که سوز � زد

...س� کردم �ه حالت اول�ه برگردم

:گفتم  بزور ل�خندی هولنا� روی ل�ام اوردم و 
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...ه��� ...ه��� ...

� ابروهاش پر رنگ تر شد ...اخم ب��

-  
�

!؟ب�ینم تو فکر کردی �ا �ه احمق طر�

:بهت زدە �ا پته تته گفتم

!منظورت چ�ه؟...منظورت...َمن...

ون داد و درە �مدو �ست ...نفسش و ب��

ش و اومد که از اتاق خارج شه که تند دس�
:گرفتم
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گه د�...�اشه؟...تورو خدا منو ب�خش...عشقم...
قول م�دم اعص�ا�� �شم

ە شدە بود ندە داری این �ار پوزخندە خ. بهم خ��
:زدو گفت

 مگه اعص�ان�ت دست خودە آدمه که قول -
 بزن که بتو�� � 

�
 قولت م�دی؟ حداقل �ه حر�

�مو�� و ز�رش نز�� 

 دست خودە آدم ...
�

خودت داری م��
ب�خش د�گه �اشه...ن�ست

...تو فکر �ش و ز�ر انداخت
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�خش�دی؟...

�افه اش این �ار ق. �ش و �اال اوردو ن�ام کرد
 �امال �ا لح�� ! دلخور و گرفته بنظر ن� اومد

:آروم گفت

داشت؟ واقعا �ه �غل سادە ارزش اون حرفارو  -

...معلومه که داشت

ا�د �غلم �� جهانگ�� مقدم چ��ارە ی منه که �
دم نبودە و اونم دق�قا زما�� که �ه م�ل خو ! کنه؟

! زدە اصال غلط کردە که بهم دست! خواب بودم
...قرار شد دور از هم �خواب�م د�گه

ازی ��ە ی عو�� ح�ف که م�دونم آدم هوس�
ی قتل ات  ن�س�� وگرنه طبق اف�ار ق�� ام نقشه
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... کردو � کش�دم و خودم و از دس�ت راحت �

:تند داد زد

دن�ااا -

ە شدم از جام پ��دم و بهش خ��

�� ع��زم!!!...ها چ�ه؟... � چرا داد م��

� ب�ارە �ا ا عص�ان�ت �دون این که صداش و �ای��
:داد زد

 فکر �ه �� ...تو داری �ه �� فکر م�ک�� هان؟ -
 م�ک�� که هر �ار من تنفرو توی چشمات

...� ب�نم
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!...از ترس حرف تو دهنم ماس�د

گ�� کردە   این �ار ان�ار �ه تخته سنگ توی �لوم
ه رو دلم � خواست جیغ بزنم و �ل قض�! بود

جبورم ��م که م. واسه ی ��ە ب��زم رو دار�ه
القه ��م که من اصال حوصله عشق و ع. کردند

ه من ��م ک. و این کوفت و زهرمار�ارو ندارم
روغ هیچ وقت دوست اش نداشتم و حرفام جز د

!...مع�� د�گه ای نداش�ند

و  اما نه �ا این �ارم فقط گندو کثافت و  ب�ش��
دم و واسه ی خودم و کور  � وش ب�ش�� هم م��

س� . مس� کردم آروم �اش. درد� � تراش�دم
های �� حدو مرز  م استفادە کردم �ه خوردە از ه��

 روی پنجه وا�سادم و آروم ل�اش و . کنم
...بوس�دم

1016



�د�ش انقدر �ا اطمینان �امل � تونم ��م که بوس
م و �ه برام لذت �خش بود که هم درون آشفته ا

�ن نحو آروم � کرد، هم �ه هیچ ع نوان دلم به��
!ن� خواست ازش جدا �شم

•••

 � "حس��

...توی دلم ول وله ای ب�ا شدە بود

زم یخ زدند و و �ه �ک�ارە ان�ار تمام سلول های مغ
ز ان�ار که دلشون ن� خواست �ه ه��� ج

ر دوست داشت ک� که روی �ه روی من قرا
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د و آروم خوش و از جدا کر ! داشت فکر کنند
ن�اهش و توی چشمام چرخوند

...حاال د�گه ن�اهش بوی دروغ ن� داد

وی �ل�ه من مع�� واق� �لمه ی لذت رو ت
� �اعث شد د�گه نخ وام چشماش خوندم و هم��

رق �ه حرفای از � اعص�ان�ت و چهرە ی غ
دلم  این �ار فقط! تنفرە توی فکرش فکر کنم

ی خودم � خواست همون دن�ا�� رو ، رو �ه رو 
وی ب�ینم که �ه عاشقانه ت��ن ش�ل ممکن ت

...چشمام زل زدە بود

 و این برای منه ش�ا� �ه عشق اش آخرە
!خوش�خ�� بود

ی فکر م�کن�ا - � کن فکر ن...داری �ه �ه چ��
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!نفهم�دم

 روی ل�ام �شست و گ
�

:فتمل�خند پر از ذو�

م ص�حانه رو آمادە کنم... ب�ا زودی...من م��

ی ار  - ە؟داری از ز�رە جواب دادن در م��

:�ا خندە گفتم

 فکر حاال نکه جنا�عا� گف�� داش�� �ه �� ...
!� کردی

:هول شدە گفت
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!خب من...خب -

�گو  د�گه...تو �� ...هووم؟...

!داین �ار س� کرد آروم �اشه و ل�خند ز 

ا  - � فکر  �الخرە �ع�� وقتا آدم �ه �ع�� چ��
...مگه غ�� از اینه...� کنه د�گه

 خواست �ه از این که ل�خندش واق� نبود دلم �
. زە رو ندادروش ب�ارم اما مغز هن�م بهم این اجا

دم و منم �ه ل�خندە خشک و خا� تح��لش دا
:گفتم

...�له د�گه حرف شما صح�حه...
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•••

"دن�ا

ە رو چرخوند و خارج شد ...دستگ��

:نفس راح�� کش�دم و ز�ر لب گفتم

وای خدا�اشکرت که �خ�� گذشت...

م و �ا صدای آالرم گوش�ش �م و برگردوند
روی  کنج�او شدم جلو رفتم و از . ن�اش کردم

ی  اسم سوف�ا روی صفحه. عس� برداشتم اش
ردم �� اخت�ار ر�جکت ک! گو�� اش نما�ان شد
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ینا دوتا �اهم وای خدا�ا �ع�� ا. اما دو�ارە زنگ زد
...در ارت�اط بودند؟

:حر� پچ زدم

ود گندت بزنن این چه وقت زنگ زدن ب...اە...
ە ی چندش ض�ه حراقل � ذاش�� این ق...دخ��

ت تموم �شه برە �� �ارش �عد پ�گ�� عشق
ی ...� شدی ای ال� که ذل�ل �م��

و�� و اول ص�� �� اعصا�م بهم ر�خته شد گ
نه قدی �ا حرص روی عس� گذاشتم ن�ا� �ه آی
ب بوداتاق انداختم چقد �و وضع ام نا مرت

تم و �ه سمت چمدونم رفتم شونه ام و برداش
سام و ل�ا.موهام و شونه زدم و از �شت �ستم

م، �لب� دراوردم و �ه ست �لوز شلوار �ش� گر 
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� �د جو . پوش�دم ر رو صدای آالرم گوش�ه حس��
ە دست بردار نبود و ف. مخ ام بود رت و دخ��

!فرت زنگ � زد

هنم در ش�طونه � گفت وصل کنم و هر �� از د
ە ی زشت احمق کنماا م�اد �ار� ایندخ��

ت در گو�� و از روی عس� برداشتم و �ه سم
اتاق رفتم وارد �ش�من شدم خرو�� 

� تو �ش�من نبود  !...حس��

خونه � ...پ��دم تو اش��

؟... عه اینجا��

�شسته بودو چای م�خورد
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�ار عه گوش�ه من دست تو چ�...ـ نه اونجام
�دە ب�ینم...م�کنه

:حر� گفتم

ب�ا جواب �دە ... خودش و کشت...

...گو�� و ازم گرفت

اش �ه ن�ا� �ه صفحه ی گو�� انداخت اخم
 صفحه ی گو�� خاموش کردو روی! درهم شد

� گذاشت دو�ارە چای اش و برداشت ��  وع م��
ش�دم و �� از صندل�ارو عقب ک. کرد �ه خوردن

رو �ه روش �شستم

ف�� تو احمق تو که گ. ز�ر چش� بهش ن�اە کردم
1024



ف�� تو که گ! و سوف�ا راهتون از هم جداست
دوست اش نداری �س چرا دارە بهت زنگ 

...ترسووو! � زنه

 دوسش تو ا�ه آدم بودی � رف�� بهش � گف�� 
، ورە دل من و مدام ت و گوشم  نداری نه �شی��

...این جمله رو تکرار �� که

!...من اون و ن� خوام

ر چش� ز�! برای چند لحظه �ادە برد�ا افتادم
. م بود�ممن و اون دق�قا مثل ه. بهش ن�اە کردم

...از ترس منم دسته �� از اون نداشتم

�   �ه جور�م �ه اون � گفتم ترسو که هر 
ات دارم ن� دو�ست فکر � کرد از �س دل و جر 

اون و توی  هنوز �ه �لمه از حرفای خودم و این و 
!دلم ن��ختم و همه رو ، رو در رو زدم
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!بهم زل زدە بود

ا ن�ا� �ه زل زدن �. �ه زل زدن طوال�� و مبهم
وی یخ زدە که قشنگ آدم � تو�ست �فهمه ت

...گذرە.�ش چه ها که ن�

ی ش��ه. �ه حس �دی بهم دست داد �  �ه چ��
ی نداشت  � ە که چ�� که من حسودی اخه اون دخ��

!...�خوام بهش حسودی کنم

...نم�دونم

� شا�د چون احساس � کردم آخرش اون و ح س��
و�� و همه �اهم ازدواج � کنند و ��ە �ه این خ

ە ی ��  �� تمو� میوفته تو دام اون دخ��
...ر�خته ، عقدە ای، خول و چل

:آروم پچ زدم

... � حس��
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ون اومد و گفت :از فکر ب��

!ـ جان؟

ە چ�ه ؟هووم؟... ج��ان این دخ��

وع کرد �ه چ ای �اشدو �ه لیوان برداشت ��
� داخلش ...ر�خ��

گفته ...بهت که گفتم دیوونه اس...ـ ه��� �ا�ا
...بودم که دوسش ندارم

نه... � ع�� این این �...دیوونه اس و� بهت زنگ م��
ی این وسط هست � که �ه چ��
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� منو  اون  ـ ق��ون اون چشمات برم ه��� ب��
...ن�ست ن� خواد نگران �ا�� 

 ...عه اینطور�است؟...
�

خب ا�ه راست م��
...جوا�ش و �دە �گو  ن� خوا�ش

!االن؟ -

:صدام �اال رفت

� و ب...ارە �س �؟... هش ��ــــع جواب �دە هم��
�گو تا خ�الم راحت شه

ش �اال مکث کردو و یهو �ا عص�ان�ت تمام صدا
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:رفت

ە هیچ �ا�ا دارم بهت م��م من �ا اون دخ��  -
� �ار نه بر . ارت�ا� ندارم � �ار برای اول�� ای چندم��

... نواو ... من...دارم بهت م��ممم که حال�ت شه
ا چر ...چرا ن� خوای �فه�..دوست ندارممم

انقدر منو اذ�ت م�ک�� تو هان؟

�غض . خش�م زدە بود و فقط بهش ن�اە م�کردم
دم که  کردم و چونه ام � لرز�د ل�ام و بهم ف��

رور پر اش�م در ن�اد اما �اسه ی چشمام �ه م
...شد

� ک��وندم و �اش دم و از دلخور دستام و �ه م��
خونه خارج شدم � ...آش��

•••
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 � "حس��

ام و بهم دستم و توی موهام فرو بردم  و دندون
دم ...وای �از که گند زدم. ف��

...لعنت

یتونم چرا من نم. �از که اشک اش و در اوردم
ل کنم !موقع عص�ان�ت خودمو کن��

...�فهممچرا وق�� عص�ا�� � شم د�گه ه��� نم

ته بود روی م�ل �شس. ن�ا� �ه �ش�من انداختم
� بود .و �ش �ای��

:�� اخت�ار ز�ر لب گفتم

ال� من ق��ون ق�افه ی دلخورت برم...
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ع�� واقعا که �. از حرف خودم خندە ام گرفت
جب وقتا از این که انقدر دوسش داشتم تع

رارە ازش �  کردم و حس � کردم �ه خوا�ه که ق
 ق�ل اون

�
م و برگردم �ه زند� ...ب��

 که �اوجود این که خ�� �اب
�

م�لم بود  �ه زند�
!...حاال د�گه ن� خواستم اش

�ا وجود  .�ا تمام شک ها�� که �ه احساسش دارم
هنم اون حد� که رضا زدو �اعث شد حسا�� ذ

 
�

�دون اون و  و درگ�� کنه �ا�د ��م که د�گه زند�
!...ح�� ا�ر برام بهشت �اشه! ن� خوام

م دستام و �شت �مرم بردم و �ه سم�ش قد
:�لو�� صاف کردم و گفتم. برداشتم
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...َس الاام...

�س�ت �ه سال� که بهش کردم هیچ عکس 
دا کنارش �شستم و �ا ص! العم� �شون نداد

وم دادم ...ن�اراصال ان�ار ن ا. نفس ام و ب��

م ها خا...قهری؟هووم؟...دن�ااا... 
�
نوم �ا توا

خانوما

ش زمزمه آروم گونه اش و نوازش کردم و در گوش
:کردم

...دن�ا...
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:تند رو کرد بهم و �ا ��� گفت

؟� خوای چ��ار ک�� ...ـ ارە ارە قهرم 

:�ه خوردە مظلوم ن�اش کردم و گفتم

منتظر  �اری ن� تونم �کنم جز اینکه...ه��� ...
...�مونم عص�ان�تت فرو کش کنه و آروم �� 

•••

"دن�ا

� �ه �چه آو�زون کرد ...ل�اشو ع��

ش کرد و�ه جورا�� �ا د�د�ش عص�ان�ت ام فروک
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� و ِمن افتا ِ
� عقب افتادە ها �ه م�� :دمع��

!خب...خب...

؟ ـ خب ��

...ه��� ...

:ل�خند زدو گفت

�خور  ـ ق��ونت برم �اشو ب��م ص�حانه ات و 
ضعف � ک�� ها

ط... �ه �ه ��
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؟ !ـ ��

انگشت اشارم و �ه سمت بهشت کوچولو 
کش�دم

در اونو �از کن ...

خند�دو  .�ش و �اال بردو �ه �اغچه ن�اە کرد
:گفت

ـ �اش قبوله

...آخ جون ...

ل�مو کش�د
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ل�خند از  .صدای االرم گو�� اش دو�ارە �لند شد
وردندروی ل�اش محو شدو ابروهاش بهم گرە خ

 � خونه ن�ا� بهم انداخت �اشد و �ه سمت آش��
 رفت و . منم �ا شدم و �شت �ش رفتم. رفت

دست بهم اشارە . روی همون صند� �شست
!کرد

ـ ب�ا

�ا کنج�اوی رفتم و رو �ه روش �شستم

!چ�ه؟...

� سوف�است من وصل � کنم تو جو  اب �دەـ بب��

1036



:متعجب گفتم

� ؟... !!منن��

ارە -

� من نمیتونم...نه نه نه... ...نه...حس��

م وصل کرد�دون این که �ذارە �ه حرفم ادامه �د

خونه پ�چ�د � !صدای سوف�ا توی فضای آش��

؟...ــ الووو م جواب چرا زنگ � زن...عشقم خو��
نم�دی ؟
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� �ا د�گه داشت عصاب ام و خورد � کرد حس ��
چشم و ابروش �ه گو�� اشارە کرد

س العمل اش آروم و �ا ت��د واسه اینکه �فهمم عک
:چ�ه گفتم

شما؟...الووو...

وع ک رد �ه �ه لحظه سکوت کردو �ا عص�ان�ت ��
:حرف زدن

ە ی ب�شعوررررر تو � هس��  ــ دخ��
گوش�ه عشق من دست تو چ��ار ...هان؟

م�کنه؟

هم زن اخم کردم و دق�قا �ا همون لحن حال ب
:مثل خودش گفتم
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...ب�شعور جد ا�ادته ان�ل...

م � آ! نمیتو�ستم جلوی حرفام و �گ�� �� که �ه ع��
اومد بهش  ج��ان افتادە �اشه هر �� از دهنم در 

وش اونم �شت گو�� �ا صدای جیغ ج�غ! گفتم
!...فحشم م�داد

� ...ـ ان�ل عمته هرزههههه  آب ز�ر  �ه اون حس��
نم �ه �ا�اش ب�ی�اە �گو � نم از � تا دارم زنگ م��

ای حاال جرأت کردە تا وق�� که من هستم � ا دخ��
...خ�ابو�� ارت�اط برقرار کنه

؟... ؟...خ�ابو��  خ�ابو��
�

توی ...!تو �ه من م��
دن احمق خرە � �ا�� که �ه خودت جرات ز 

 و م�دی
�

� حر� نگ د�گه ن�ینم بهش ز ...همچ��
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شم م�ام اسمت و رو گوش�ش ب�ینم �ا� ...بزن�ا
او�..دونه دونه موهات و � کنم

طع کردم �� این که اجازە �دم حرف بزنه ��ــــع ق
 � ش�� �م و �ه �. و گو�� و پرت کردم رو م��

...صند� تک�ه دادم و نفس عم��� کش�دم

ە شدە بود � بهم خ�� حس��

چ�ه؟...ها؟...

!یهو زد ز�رە خندە

دیوونه شدی؟...وااا...

� خندە هاش گفت :ب��
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کوندی زدی پو ...�ا�ا تو د�گه � هس�� دخ��  -
�چه ی مردم رو 

لت و حقش بود وق�� تو عرضه نداری حرف د...
خودم جر  �ه ز�ون ب�اری منه ب�چارە �ا�د �لوی

�دم �خاطرت

عه دن�ا -

مگه دروغ م��م...چ�ه؟...

:تاز جاش �اشد و �ه سمت س�نک رفت و گف

وع م�کن�ا - �از داری ��
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:برگشت ام و ن�اهش کردم

 ن� خوا...
�

� واقعا چرا بهش نم�� �ش حس��
� �ه �لمه ی دوست ند...هووم؟ ارم انقد �ع�� گف��

برات سخته؟

 �ا�...ارە سخته دن�ا -
�

� بزرگ وق�� از �چه �
تو  شدە �ا�� که فکر � کردە دوسش داری و 
ش و هیچ احسا� بهش نداش�� سخته بز�� دل

 مخصوصا وق�� �فه� طرف آدمه...�شکو�� 
نرما� ن�ست

...�ه فکر فرو رفتم

...دق�قا مثل من و برد�ا
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خ�انت  حاال خوب شد من د�دم برد�ا دارە بهم
� و بهانه کردم برای جدا �� وگرنه م�کنه و هم��
اشتم و از آخر عمرم �ا�د بیخ ر�شم نگه اش � د

م �اهاش ز   ترس این که عذاب وجدان نگ��
�

ند�
!� کردم

 چون فکر �...
�

 ک�� �س تو � تر� بهش ��
!ممکنه طرف �ه �ال�� �ە خودش ب�ارە؟

تا انقدر و� �ع�� وق...�ه جورا�� ... عا �ار��ال -
ا�اش �ذار از دس�ش �الفه � شم که م��م گورە �
��م و خودم و خالص کنم

... � !حس��

جان؟ -
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دم و آب �م و ز�ر انداختم و �ه لح�� که دل آ
:� کرد لب زدم

ات  م��م تا � � خوای �ه را�طه...م��م...
...�س من �� این وسط!...�اهاش ادامه �دی؟

. اال بردیهو دس�� ز�ر چونه ام رفت و �م و �
:آروم ل�اش و �ه ل�ام چسبوند و پچ زد

� ...من که هیچ وقت تورو ول ن� کنم که - زم��
�ه آسمون ب�اد تو مال م�� حالیته

•••
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 � "حس��

ە شدە بود ...بهم خ��

 بزنه
�

...دلم  � خواست حر�

نم دلم � خواست از احساسش �گه و زوم ک
ین �ار روی چشمای ن�مه �ازە نازە اش ب�ینم ا

...حرف حسا�شون چ�ه

�  ل�اش و ازهم �از کردم و ن�اە من تند  تند ب��
...چشماش و ل�اش در گردش بود   

:آروم و �غض کردە لب زد

 شه د�گه منو نبو�؟�...� شه -
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...ون کش�دندان�ار که روحم و �ه زور از �دنم ب�� 

�ع�� اون ح�� اجازە ی بوس�د�ش و هم 
!...ازم گرفت؟

ر �اشه؟�ه آدم تا چه حد میتو�� از ک� متنف

...تا چه حد

این �ارو  ح�� برای تظاهر هم که شدە اون ن�ا�د 
!�ا من � کرد

!�اشدو رفت

د و چقدر احساس �دی بود چقدر زجر آور بو 
...چقدر جان فرسا

...�غضم اشک توی چشمام ر�خت

فاش و د�گه تحمل حر . د�گه تحمل اش و نداشتم
�اراش و نداشتم 
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ز توی تازە داشتم ام�دوار � شدم که م�شه ا
د همه چشماش خوند که دوستم دارە اما یهو ز 

...چیو نابود کردو منو داغون

و  ...نکت ام و برداشتم و از خونه زدم ب��

•••

"دن�ا

احساسم  ن� تو�ستم اجازە �دم از مرزە قلب و 
تو�ستم من که احمق نبودم قشنگ � . عبور کنه

رام  متوجه �شم که دل سادە ام �م �م داشت
�� خ��ه طرف �ا دخ. حرفاش و �اراش � شد

...عموشه ها
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نوز چرا انقد �اوی طرف �ا دخ�� عموشه ه...
 هنوز نم�دو�� ! ت�ل�فت �اهاش مشخص ن�ست

ود مح�ت انقدر �مب �عد! واقعا � خوادت �ا نه
ت کنه داری ب�خ�ال وا�سادی که اون بهت مح�

...و تورو تو دام خودش �کشه

ه و برە تو مگه ال��ه مگه از روی نعشه من رد �ش
...قل�م

...

ون موها م و سشوار تازە از حموم اومدە بودم ب��
از وق��  .کش�دم و �شستم �ه آرا�ش مش�� کردم 
� گفته بودم د�گه منو نبوس ان قدر �اهام �ه حس��

الفه �سنگینه و تو خودشه که د�گه دارم �
...� شم

ی توی چهرە ام ا�جاد ک نم �ه حداقل �ه تغی��
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�ک ل�اس خوش�ل واسش بپوشم �ل�م ��م تح� 
...شدو دست از این مسخرە �از�اش برداشت

ورو برت اخه �گو  مرت�که اون همه دخ�� دارە د
� کچله  می�ل�ه �مشو برو اونارو ببوس دست از 

...من بردار

� ام روی خود م قفل شدیهو تو آینه ن�اە خشمگ��

صال ا...مگه دسته خودشه...جرات اش و ندارە...
�عا� داری تا وق�� که تو پ�ش�� تا وق�� که جنا

� و  �� و زم�� � آسمون و  خودت و �ه درو دیوار م��
ندارە  بهم م�دوزی که دوست داشته �اشه ، حق

ە فهم�دی؟ ای د�گه ب�� برە �ا دخ��

� کش�دم که �ه خوردە  �قه ی قا��� ل�اسم و �ای��
. لوە �دنس�نه های خوش�لم استا�لم و ز��اتر ج
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اق خارج ن�اە اخموم و از خودم گرفتم و از ات
� و . شدم ن�اە  همزمان �ا � کردن �له ها حس��

تماشا  �Tv کردم که مثل هم�شه تو ل� داشت 
. � کرد

ی د�گه هرچند �امال پ�دا بود که فکرش �ه جا
است

...جلو رفتم و کنارش �شستم

.ز�ر چش� ن�اش کردم

ِاهم ِاهم...

م شد و انقدر تو خودش بود که نه متوجه حضور 
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...نه ح�� صدام و ش��د

�ام  دستم جلو بردم و دس�ش و گرفتم و روی
...گذاشتم و آروم نوازش کردم

ون کش�د  .یهو دس�ش و از توی دستم ب��
!دلم گرفت

رهم بود اخماش د. �م و �اال بردم و ن�اش کردم
ە بود �ا �غ�� که اصال  Tvو هنوزم �ه   خ��

:دل�لش برام واضح نبود گفتم

... � �اهام قهری؟...حس��

ش��دان�ار که اصال صدام و ن� . سکوت کرد

...�اسه ی چشمام پر از اشک شد
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�� هووم؟... � چرا �اهام حرف نم��

ه اش�ام �ا همون اخم رو کرد بهم و �دون این ک
ی �ذارە گفت :روی حالش تأث��

چقدر � خوای؟ -

کث �ا سوال عج�ب و غ���� که ازم پرس�د م
:طوال�� کردم و �ا ترد�د گفتم

؟... !�ع�� �� چقدر � خوام؟!...��

ە �ا ب...چقدر � خوای تا مش�لت حل شه؟ - ه��
ن مسخرە ��م چقدر � خوای تا د�گه دست از ای

�از�ات برداری؟
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!...من!...من...

! ند کردو �ه سمت اتاق �ارش �ا ت دستم و گرفت
ە من اومدە چه �ال�� � ! �ا گ��ه دن�الش � رفتم

!بود چرا داشتم گ��ه � کردم ؟

ش � � شست وارد شد�م دستم و رها کرد �شت م��
� . کشو رو �از کرد دسته چکش و روی م��

قد� جلو . گذاشت و خود�ارو برداشت
...گذاشتم

... � ...من...حس��

...فقط �گو چقدر...ه�س ه��� نگو -
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...�م و ز�ر انداختم

رد واسه ی من چ��ار کردە بودم که اون فکر � ک
 نزدم �! پولش � خوامش

�
ا �ارە اخه من که حر�

پول و  اش��ا� نکردە بودم، اصال من � حرف
!زدم؟

...�گو -

ستم �ا این که هنوزم چشمام اش� بود �ا د
...اش�ای کهنه رو �ا� کردم

فک کردی �خاطر پولت � خوامت؟...

� ب�د �ه خ ودم ف��اد کش�دو �ا ف��ادش ع��
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!لرز�دم

تو منو ن� خوای -

؟... ��...!

 بهم فکر کردی احمقم ن� فهمم هیچ احسا� -
�گو چقدر � خوای؟...نداری؟

... � !حس��

وم ف��اد �دون این که بهم ن�اە کنه برای �ار د
:کش�د

گفتم �گو چقدر � خوااای...
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 که حاال . حاال که عص�ان�ت اش و د�دە بودم
:زدم د�دم قصد آروم شدن نداشت �ه س�م آخر 

فکر ...تو �ه آشغا�...حالم ازت بهم � خورە -
ای دورو برت �خاطر  پولت  کردی منم مثل دخ��

ای � خوامت �ا ش�فته ی قدو�االت و چشم
 رنگ�ت شدم؟ نه اقااا من واسه ی خودت

� حاال هم که ا�ار داری �...دوست داشتم ه رف��
دارم  ن� خواد بهانه ب�اری خودم...�اشه...من

م خدافظ...م��

•••

 � "حس��
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ی رو � تو�ستم تحمل کنم ح�� ز  � �ون تندو هرچ��
و، حرفای ن�ش دارش رو � ت اما ه�چوق !ت��

� اش کنار ب�ام  تو�ستم ن�. ن� تو�ستم �ا رف��
نو نخواد من اجازە �دم تنهام �ذارە ح�� ا�ر اون م

� اش این منم که �عدە ر . که اون و � خوام ف��
� خ�الشم ن�س !...تنابود � شم، اون که ع��

تاق هراسون وارد ا. �اشدم و �شت �ش رفتم
...برە �ازم داشت شال و �الە � کرد که. شدم

ی هان؟...کجا؟... !کجا داری م��

:�ا صدای پر �غض اش گفت
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...�ه تو چه -

ردوندم دس�ش و گرفتم و تند �ه سمت خودم برگ
اش

م حق نداری �اها!...�ع�� �� �ه توچه ؟...
!اینطوری حرف بز�� 

م من حق دارم هرطوری که دلم � -  خواد نخ��
�اهات حرف بزنم

��شته �ه چشمای اش� اش و مژە های �لندو پ
ە شدم ...خ�س اش خ��

انقدر غرق . چقدر چشماش و دوست داشتم
�ادم  ز��ا�� و معصوم�ت چشماش شدە بودم که

!ەرفته بود دارە تنهام � ذارە و � ر 
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...�ام�ی تکون دادم و س� کردم �ه خودم ب

د�گه ن� ذارم بری!...ن� ذارم...

ی که چ�ه دو دق�قه ی پ�ش که بهم تهمت زد -
ارم حاال د�دی د... واسه ی پولت اومدم پ�شت

!گ��ه � کنم دلت واسم سوخت ارە؟

 دن�ا؟...عه...
�

دو ...معلوم هست �� داری � �
ا من دق�قه ی پ�شم داش�� گ��ه � کردی ام
...حرفام و زدم حاالم داری گ��ه م�ک�� 

� اش اش� اش و �ش و ز�ر انداخت و �ا آست��
�ا� کرد
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ق��ون چشمای خوش�لت برم...

ضع�ف  �ا لح�� لوس و �چه گونه که دلم واسش
:� رفت و گفت

ام برمولم کن � خو ...ن� خواد ق��ونم بری -

:�� اخت�ار خند�دم و گفتم

�ه تو  اصال مگه قرار نبود من �اغچه ام و ...
 کنم؟ن� ذاری قولم وعم�...�شون �دم هووم؟

�اهش �ش و �اال اوردو ن�ام کرد غمه توی ن
� رفته بود ین حد �ع�� اون در ا! �امال از ب��

!عاشق ح�اط �ش�� پر �ل و گ�اە بود؟
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!واقعا؟ -

...اهوم...

�مه های �الە �افته اش و از �ش در اوردم و د 
ش پوش�دە �التو�� که روی ل�اس عروس� د�لته ا

...م اشبود �از کردم و روی �ش�� م�ل انداخت

...ن�ا� �ه �تا�اش کردم

ن�اهم روی �اهای خوش تراشش چرخ�د

!...شلوارت کو؟...

ل�اس . وش�دوا ز�ر این ل�اس که ن� شه شلوار پ -
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ز�ر تنمه

بری تو  �ع�� تو � خواس�� �ا این �و وضع...
!خ�ابون؟

چ��ار � کردم خوو عجله داشتم  -

.اخمام درهم شد

دفعه ی آخر �اشه مغزت و از �ار ...
� ل�ا� تو ...� نداز�ا ی کوچه و ب�ینم �ا همچ��

خ�ابون رف�� من م�دونم �اتو

ه برگشت و درحا� که موهاش و جلوی آین
:درست � کرد گفت
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دیوونه -

� تا �االشو ن�اە کرد ...م�� اخت�ار �ای��

...چقدر من عاشق فرم �دن اش بودم 

 ا�ه هیچ وقت عاشقش ن� شدم محال بود 
کت برە ش دلش هرچند ب�چارە خود. �ذارم از ��

و  !�ش کردم� خواست �مونه این من بودم که ب��

...جلو رفتم و دستم و روی �مرش بردم

از . ددس�ش توی موهاش موندو د�گه حرکت نکر 
...آینه ن�ام کرد و برگشت �ه سمتم

فشار مال�م �ه �مرش دادم و �ه خودم 
...چسبوندم اش
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!چقدر دلم � خواست ببوسم اش

شم م�دونم که خود. ن�اهم روی ل�اش چرخ�د
 فهم�دە بود دارم �ا ح�ت ن�اش � کن

�
م و حر�

د � ل�اش و  دست آزادم و �اال بردم و آروم! نم��
د . نوازش کردم � �غض  سکو�ش خنجر �ه قل�م م��

...کردە بودم

دلم منتظر بود

...منتظر صادر کردن مجوز

...منتظر ش��دن �ه جمله ی عاشقانه

وت چقدر �دبود که طرف مقا�لم روزە ی سک
...گرفته بود قصد حرف زدن نداشت

•••

"دن�ا

1064



�د�� حلقه ی ناز� از اشک نقا�� چشماش و د
:ل�اش و ازهم �از کرد. تر کرد

من هم�شه ...من...دن�ا -

ت شا�د دلش ن� خواس! �ش و ز�ر انداخت
حن غمنا� اش�اش و ب�ینم، دلم �ه جورا�� برای ل
...و چهرە �غض کردش سوخت

:آروم در ادامه گفت

شه هم�...س� کردم از زندگ�م را�� �اشم -
هم�شه ...خداروشکر � کردم �خاطر داشته هام

کنار   س� ام بر این بودە که �ا �د و خ��ش
...اما...ب�ام
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�اسه ی   این �ار �ش و �اال اوردو درحا� که
 چشاش �م �م داشت اشک و روانه ی گونه

:هاش � کرد گفت

ن اما چند وقته که �ه �دت��ن ش�ل ممک -
رک ام�دوارم اصال د...احساس �د�خ�� م�کنم

که ... چون انقدر وحش�نا�ه... نک�� احساسم رو
محاله تو بتو�� تحملش ک�� 

� کش�د �غض  ن�اە. دس�ش و از �شت �مرم �ای��
!آلودش و ازم گرفت و از اتاق خارج شد

...روی ل�ه ی تخت افتادم

... شدملحظه �ه لحظه ب�ش�� از خودم متنفر �

...احساس � کردم گند ت��ن آدمه دن�ام
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هنوز  چقدر عو�� بودم که فکر � کردم ��ە
زجر  و چقدر عوض�م که �ا�د از . عاشقم �شدە

م ...داد�ش لذت ب��

روش گفت �ا وجود اینکه کو . اما واقعا ن� برم
 اش و نابود کردند

�
...خانوادش زند�

...�ه حسه مبهم. �ه احساس عجی�� داشتم

� و مقر  را�� که �ه ح� که شا�د غرور و قوان��
جرات  کوروش برام بوجود اوردە بود �ه خودش

خواستم و �ا شا�دم من ن� . آش�ار شدن ن� داد
...من � ترس�دم از د�د�ش

!اون � دو�ست که من دوسش ندارم

� . اما هیچ جورە ن� خولست از دستم �دە هم��
� اخالقاش . اخالقاش و دوست داشتم هم��
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...�ه�اعث � شد �اورم شه که احساسش واقع

جسمم  اون آدمه هوس�ازی نبود که منو �خاطر 
...�خواد

ست �ه �ار اصال ا�ه � خواست که تا حاال �ا�د د
...� شد د�گه

:تماز اتاق خارج شدم و �ا صدای �لند گف

... � الووو...کجا�� ...حس��

...�له هارو �� �س از د�گری � کردم

... � حس�ی��
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!صدای گرفت اش توی سالن پ�چ�د

اینجام -

خونه رفتم � ...�ه سمت آش��

�ه لیوانه  �ه لیوان چای ر�خته بود و �شسته بود 
 . رفتم و کنارش �شستم! زل زدە بود

�
کردم و   پو�
:واسه اینکه �ه حرف ب�ارمش گفتم

چای � خوری؟...

:�ا ��� گفت

...داری � بی�� که -
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کردم و   �ه خوردە �اسنم و از روی صند� �لند 
گونه اش و بوس�دم

� �اهام اینطوری حرف نزن... ە دلم �...حس��  گ��
ها

:ن گفتز�ر چش� بهم ن�اە کرد و �ا همون لح

ە د�گه منو نبو� - به��

!وا...

ح�� منجمد رو کرد بهم و �ا چهرە ا�� یخ زدە و ل
:گفت
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وام مه��ون د�گه ن� خ...� خوام از �م بیوف��  -
تا�� مثل وق...�د شو...و دوست داشت�� ب�ینمت

�ون که اعص�ا�� � �� و حرفای دلت و �ه ز 
م�اری

...خش�م زد

...یهو �ه حرف اومدم

... � ؟...حس�ی��  چرا رک و راست نم...�ع�� ��
�

��
ون؟ � خوای از خونه ات پرتم ک�� ب��

نم��م چون ن� خوام این�ارو �کنم -

!...�س این چرت و پرتا چ�ه؟...
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نم اونم را� که �ا�د من � اش ک...راە درست -
...�دون تو

�ع�� د�گه ن� خوای دوسم داشته ...
؟ من گناە ...دلت م�اد �ا من این �ارو �ک�� ...�ا��

دارما

داشت و ن�اهش و ازم گرفت لیوان چای اش و بر 
وع کرد �ه خوردن ��

قرار ...؟اصال چرا قولت و عم� ن� ک�� هان...
بود درە بهشت کوچولو و برام �از ک�� 

� گذاشت صند� داد عق ب و از لیوان و روی م��
...جاش �اشد و رفت
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•••

 � "حس��

...د�گه ن� خوام دوسش داشته �اشم

اد عذا�م گورە �ا�ای عشق و عالقه ای که � خو 
...�دە و از �ارو زندگ�م بندازتم

ر سنگ هر�� ب�ش�� بهش م��م دوست دارم ان�ا
...تر � شه

ون د  ام و ب��
�

ادمنفس آغشته �ه خا� خست�

ودم و اصال د�گه نم�دونم �� درسته �� غلط خ
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 س� � کنم د�گه. دادم �ه دست �نوشت
گه فراموش کردن اش د�. دوسش نداشته �اشم

بود�ش و ب�ینم تا چه حد � تونه ن. �ارە دلمه
�ت تحمل کنه و تا چه حد میتونه بهش اهم

...ندە

شون جلوی آینه دس�� توی موهام بردم و به
�اط کشو رو �از کردم و �ل�د ح. حالت دادم

ارد خلوت و برداشتم از اتاق خارج شدم و و 
�ش�من شدم 

ی ا !زش نبود�ه ن�اە �� �ه خونه انداختم خ��

:�ا صدای �لند صداش زدم

دن�ااا...
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اشون و دو�ارە �ه سمت اتاق هارفتم و تک تک 
�از کردم

!�از که غی�ت زد...الووو...

هم روشن نبود که جلوش دراز  Tvاین �ار 
در  �ه سمت. کش�دە �اشه �ل�د تو دستم بود

. نار زدمدیوار ش�شه ای قدم برداشتم پردە رو ک
ترس عقب  �ا د�دن دن�ا ز�ر پردە �� اخت�ار از 

کش�دم

ە شد م عص�� �ا چشمای درشت شدە بهش خ��
وع کرد �ه خند�دن ��!

ب�خش�د -
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:عص�� گفتم

برو کناررر...

ل�دو �� توجه �ه خندە های �ه اوج رس�دش �
...توی قفل انداختم و چرخوندم

� ب�خش�د د�گه ـ حس��

درو �از کردم و وارد ح�اط �ش�� شدم

ردە حاال د�گه �ه قصد ترسوندن من �شت پ...
؟ قا�م م���

:اومد و رو �ه روم وا�ساد و گفت
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ـ گفتم که ب�خش�د

یومد از روم و ازش برگردوندم که �فهمه خوشم ن
...حرکت اش و د�گه ن�ا�د تکرارش کنه

�ر آروم �م و چرخوندم و ز . دستم و گرفت
ە شدم  چقدر آرامش. چش� �ه دست اش خ��

ودمعاشق دستای ظ��ف زنانه اش ب! �خش بود

؟ ـ � �خ��

:ابروهام و �اال انداختم و گفتم

...�خش�� ور �ار ن�ست...نچ...
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ون � کشه که اومد که دست اش و از تو دستم ب��
 گرە �ا ابروها�� . مح�م گرفتم اش و نگذاشتم

 � :د گفتمخوردە و لح�� که دلخوری توش م�ج م��

ە هان؟... چرا انقد احساساتت زود می��

:ل�ای کوچولوش و او�زون کرد و گفت

ـ ب�خش�د د�گه �اشه؟

وی دلم واسش ضعف رفت �� اخت�ار ل�خندی ر 
...ل�ام �شست

...ـ د�دی د�دی �خش�دی
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•••

"دن�ا

...شد ل�خندش ت�د�ل �ه خندە های از � ذوق

رت �اشه هاو� دفعه ی آخ...ـ �اشه �ا�ا تو بردی

...من که جیغ نزد...

�ه  این �� و هم...ـ همه اش که جیغ ن�ست
ل�ست دفعه ی اخر ها اضافه کن �اشه؟

�اشه...

...�ه سمت بهشت کوچولو برگشتم
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� اینجا چقد خوش�لههه... ...وای حس��

...�ه سمت بوته ی �ل ها رفتم

...ـ اهوم خوش�له

!اینارو خودت پرورش دادی؟...

ـ تا حدودی

:متعجب گفتم

!�ع�� �� تا حدودی؟...
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ن ـ �ع�� این که من فقط آب  دادم خورد
...خودشون رشد کردن د�گه

خندە ام گرفت

اهاا...

ـ ارە

مشامم و  صورتم و جلو بردە ام و چشمام �ستم و 
...ردماز عطر �ل های رن�ارنگ و خوشبو پر ک

اووم چقد خوشبو...

1081



 � برگشتم �ه سمت حس��

هم ن�اە دستاش و تو ج�ب هاش فرو بردە بود و ب
...� کرد

� �ه دونه از این �ل صور�� هار ... و �کنم؟حس��

:�ا اخم �ه سمت ام اومد و گفت

هان؟!...ـ چ��ار ک�� ؟

:ترس�دم و عقب رفتم و گفتم

ب�خش�د �خدا منظوری نداشتم...

اـ ن�ینم د�گه دست �ه این �ل ها بزن�
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...وای چقد عص�� 

...شنفکر ن� کردم در این حد براش مهم �ا

هارتا دونه �ا شا�دم من براش �م ارزش بودم که چ
فک  من احمق و �گو . �ل و بهم ترجیح م�داد

� کردم جدی جدی دوستم دارە

ه �ل و �ه یهو �ه خودم اومدم د�دم چهار تا شاخ
بوس�د سمت ام گرفته جلو اومد و پ�شو�� ام و 

ین محدودە از این �ه �عد �ل ا...ـ ق��ونت برم من
...ب�ار  مال خودته هر �ال�� دلت � خواد �ش

ودم بهت زدە درحا� که تو چشماش زل زدە ب
ه �فهمم هارو ازش گرفتم و واسه اینک آروم �ل

جدی گفته �ا ��ار�ه گفتم 
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!واقعا؟...

ـ اهوم 

نه خوشم اومد

...چ��ار کردی دن�ا خانوم 

ها�� که �ه جوری دل بردم ازش که �ل �ل و گ�ا
دە معلوم ن�ست چند سال واسشون زحمت کش�

رو دو دس�� تقد�م ات کرد

وع کردم �ه   و �از هم برای اطمینا برگشتم و ��
م چ�دن �ل های رز خوش�ل که از دور برا

دند که ��ــــع تر از شاخه ها  � چشمک م��
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...جداشون کنم

ی  برگشتم ن�اهش کردم. �ه عالمه �ل چ�دم تغی��
سه وا! توی چهرە ی �ا مح�ت اش ا�جاد �شد
� هم پررو تر از ق�ل �ق�ه ی �ل ه ارو هم هم��

...کندم

� اینا خ�� ان دارن میوفت... ناوای حس��

:جلو اومد و گفت

مشون ...ـ �دە من �گ��

و دستاش و �ه سمتم گرفت همه رو ر�ختم ت
دستاش 
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 �  خم شدم و . �ه دونه اشون افتاد رو زم��
دست  برداشتم اش و روی �ق�ه ی �ل های توی

اش گذاشتم اش

...تو هم برو پ�ش دوستات...

:زد ز�رە خندە و گفت

...ای خدااا -

.خودمم خندە ام گرفت

چرا م�خندی؟...چ�ه ؟..

وری ب�اب�ا ب��م تو �ما � خ...ـ ه��� ه��� 
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�شت �ش راە افتادم

راش �از چون دستاش پر بودن جلو رفتم و در و ب
کش�دم  درو �ستم و پردە رو .کردم وارد شد�م 

...خب �ل هام و �دە ...

�دم د�گهـ ع��زم �ذار ب��زم تو �ه ظرف بهت م

االن ، االن...االن �دە ...

بهت  �خدا ن� خورمشون همه رو ...ـ عه دن�ا
م�دم

خونه شدم روی صند� �شستم � وارد اش��

1087



ت �ل هارو تو �ه ظرف ر�خت و جلوم گذاش
:وگفت

ب�ا -

کنارم �شست

ت اش �ه دونه از �ل هارو برداشتم و �ه سم
...گرفتم

...اینم مال تو...

خند�دو �ل و ازم گرفتم

...ـ مر� خانوم را�� �ه زحمت نبود�م
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...قا�� نداشت اقااا...

و تو  �م. بوی �ل ها فضارو در برگرفته بود
. س کنمظرف فرو بردم که ب�ش�� بوشون و احسا
وع کرد �ه خند�دن �م و � �� � اال بردم یهو حس��

:و متعجب ن�اە اش کردم

!چ�ه هان؟...

ه���  -

� ابروهام و بوس�د. اخم کردم  خت�ار اخم �� ا. ب��
� رفت !ام از ب��

�� ـ ق��ون برم من ، چرا ال� عص�� � 
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ودی من ن� فهمم تو چرا ب�خ...ال� ن�ست...
...� خندی

...ـ ب�خود�ه د�گه

...�ه من م�خندی ارە؟...

:عاشقانه تو چشمام زل زد و گفت

� د�گه ا ...یـ خندە هام از � ذوِق نه چ��

م �ه ل�خند آرو . �عد از �ه ن�اە طوال�� و تو فکر
...عاشقانه تح��ل اش دادم
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...

ق چندتا نفس عمی. و �از کردم یهو چشمام
کش�دم

م د�گه دلم � خواست ب�ش�� �خوا�م و� چشما
پهلو �ه . �از شدە بودو خواب از �م پ��دە بود

� افتاد. پهلو شدم یهو چشمم �ه حس��

لوی کت و شلوار ش�ک اش و پوش�دە بود و ج
. تآینه ای قدی داشت کراوات اش و � �س

:آروم لب زدم

... � !حس��

...برگشت و ن�اهم کرد
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ـ عه ب�دار شدی؟

:چشمام و مال�دم و گفتم

صبح �خ�� ...اهوم...

ـ صبح توهم �خ�� قشن�م 

. کش�دمدرحا� که خم�ازە � . �اشدم و �شستم
...ن�اە سوال�م روش چرخ�د

ی؟... جا�� م��

کت...ـ ارە د�گه ��
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چشمای خا�الودم درشت شد

!تو ب�ای؟ �ع�� من �ا�د تنها �مونم تا !...�� ؟...

!جوا�م و نداد

�اشدم و �ه سمت اش رفتم

م ها...
�
�ا توا

خ��ه؟...ـ ق��ونت برم قول م�دم زود برگردم

 اصال چرا �ا�د بری که...نه خوب ن�ست...
...برگردی؟
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 نرم؟
�

ـ عه ، �ع�� م��

 نرووونه...
ّ

◌

د ـ ع��زم من نرم اونجا سنگ رو سنگ بن
...ن� شه

ندم کراوات اش وگرفتم و �ه سمت خودم کشو 
شمام اش دست اش و رو قل�م گذاشتم  و تو چ

...زل زدە بود

ند خب تو ن�ا�� اینجاهم سنگ رو سنگ ب...
ن� شه

ە شد رفم برای چند لحظه حس کردم ح. بهم خ��
�اش ل�خندی عاشقانه که روی ل! و �اور کرد
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:نقش �سته بود و گفت

...ـ دن�ا تو �ا این �ارات

؟... !�ا این �ارام ��

و  ب�ش�� بهت  ـ داری �ه �اری � ک�� که من ب�ش��
ا�ات ب�اد داری �ه �اری م�ک�� �...وا�سته شم ها

ت و نم�دمااا ...در بزنه ��م دخ��

خندە ام گرفت

...خب �گو نم�دم...

...ـ اونم �ه موقع اش
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ه ز��ا�� مغزم از این هم. �تا�اش و ن�اە کردم
اد�لن اش و برداشت. هنگ کردە بود

س�... ...اهوی د�گه خ�� داری �ه خودت م��

هن س ف�د اتو خند�د و چندتا پ�س �ه �قه ی پ��
:کش�دە اش زد

ـ ای �ا�ا

وی تورو من دلم نخواد ک� ب...ای �ا�ا ندارە...
....حس کنه �ا�د � و ب�ینم

1096



ادامه  یهو ل�اش و �ه ل�ام چسبوند و نگذاشت
!...اما من که بهش اجازە ندادە بودم!�دم

�ستم �ا�د �ا این که � دو !...چرا این �ارو کرد؟
!...اعص�ا�� شم غرق لذت اش شدم

ئیچ اش و ازم جدا شد و �دون ن�اە کردن بهم سو 
برداشت

...ـ ص�حانه ات و �خور�ا

از اتاق خارج شد

اما من همچنان تو همون حالت بودم

رر نخ��

ث�� مثل این که بوسه هاش ب�ش�� رو من تا
� تا خودش ...م�ذاش��
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�د جور تو فکر بودم

�� که نکنه من دارم خودم و �د�خت تر از ای
دونم هستم م�کنم؟ نکنه �دون این که خودم �

...دارم پرت � شم ته �ه چاە

و�ستم نه میت. خدا�ا نه راە پ�ش دارم نه �س
را�� نه � تو�ستم �دون نگ. ولش کنم و برم

...پ�شش �مونم

•••

 � "حس��

ان�� �اشداز آسا�سور خارج شدم ب�ا�� از �شت �
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 � ـ سالم اقای مقدم خوب هست��

مر�...سالم...

ە رو �چرخونم و وارد  دف�� شم  اومدم که دستگ��
...که ق�ل ورود برگشتم �ه سمت ب�ا�� 

خانم ب�ا�� ...

دو�ارە �اشد

!ـ جانم؟

ب�ارن تو  �ه دونه از عکسای خانم موحد و �دە...
اتاق ام
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:چشماش درشت شد و کنج�او و متعجب گفت

!ـ چرا ؟

� ابروهام �شست ه تند برگشتم �. اخ� ب��
ته سمت اش که قد� عقب گذاشت و �ا پته ت

:گفت

بزرگ �اشه ...چه سایزی...�خش�د...ـ عه ب
!کوچ�ک �اشه؟

�ن عکس اش رو ... ...بزرگ��

:مبهوت گفت
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!ـ چشم

ە رو چرخوندم که �ادم افتاد � ە دستگ�� � ا�د چ��
تم و برگش. د�گه ای رو �ه حرفام اضافه کنم

:ن�اش کردم

فقط از صور�ش �اشه...

�دو برای �ار دوم بهت زدە ن�اهش روم چرخ
:گفت

!چشم...�اشه -

وارد شدم
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� هام و تا زد مکت ام و دراورد و آست��

�ن ج. �ه دیوار ها ن�اە کردم ا رو در نظر �ا�د به��
ال تو �ه جا�� که �ام. م�گرفتم واسه عکس اش

...د�دم �اشه

� ام و ن�اە کردم دیوار رو �ه روی م��

...اینجا �اشه �ه جور�ه...نچ...

چشمم �ه دیوار �شت صند� ام افتاد

...جون م�داد واسه نصب تا�لو

 گشت اینطوری هم هر وقت ام � خواستم بر�
دف�� و  ام و �ه عکس اش ن�اە � کرد هم فضای

...ز��اتر � کرد
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ر خودش نبود و� حضور عکس اش روی دیوا
صبح �عد  .اتاقم فضارو غرق آرامش � کرد برام

 .اون همه مدت عشق و توی چشماش خوندم
...�ه عشق تازە

� �ار ان�ار که برای ا. �ه عشق عج�ب و غ��ب ول��
داشت این احساس و تج��ه � کرد 

� �اعث شدە بود که �ه خوردە اح ساسش و هم��
ال اما من �ام. و سا�سور کنه و بروز ندە

� �ار � دو�ستم که اون دن�ای نبود که برا ی اول��
...تو چشمام ن�اە کردو گفت دوست دارم

� تا آسمون �ا  احساس توی چشماش زم��
و  احسا� که ق�ال حس � کردم فرق داشت

کردم چقدر خوب بود که �م �م داشتم حس � 
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...� شه این جادە ی پر پیچ و خم دارە دوطرفه

ون کش �ه . �دمصدای تلفن دست بردو از فکر ب��
:سمت اش رفتم جواب دادم

�گو...

ـ آقای مقدم �درتون اومدن

...واسه ی چند لحظه �جام خش�م زد

...�س �الخرە سوف�ا �ارە خودش و کرد

�دو  �لو�� و صاف کردم و س� کردم آروم و 
س �اشم :اس��

...راهنما�� شون کن�د داخل...

1104



ـ چشم

ە چرخ�دە شد و �در وارد شد دستگ��

د روزە �دون توجه �ه اتفاقا�� که � این چن
� بودم خ�� ا ش و افتادە بود و صدرصد مطم��

مثل  �ه سمت اش رفتم و . سوف�ا بهش دادە بود
زش هم�شه گرم و صم�� بهش دست دادم و ا

...استق�ال کردم

ست�عد از سالم و احوال پر� �� حرف �ش

و گرفت  ب�ا�� اجازە ی ورود . رو �ه روش �شستم
� گذاشت و خارج ش ...دو قهوە هارو روی م��

ا؟ ـ چه خ��
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...چ�ه) اچه خ�� (دق�قا � دو�ستم منظور اش از 

سالم�� ...

ە ؟ ـ �ارو �ار خوب پ�ش م��

...چه مقدمه چی�� 

ب حرف �� نبود بهش �گه �در جاِن من � خوا
ر عذاب بز�� فر�� برو � اصل قض�ه منم انقد

...ندە

خداروشکر ...ارە خ��ه...

...اشتمقهوە ام و برد. سکوت فضارو در برگرفت
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ا�� ش��دم ـ �ه خ��

� گذاش . تم اش�ه خوردە ازش و خودم و روی م��
ر آن برخالف دلم که آشوب شدو منتظر بودم ه

ە رو �فرس ت برە و �در مخالفت کنه و �گه دخ��
� �ار جلوش وا�سم و ��م .!..نه من برای اول��

!ا�� برەرفت�� در �ار ن�ست و قرار ن�ست اون ج

!س� کردم خ�� نرمال برخورد کنم

؟... ی؟...خ�� �اشه!..خ�� چه خ��

کتت ...�� بود اسم اش...ـ مدلینگ ��
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:ن�اهم و ازش گرفتم و لب زدم

دن�ا موحد...دن�ا...

 مثل این که اومدە دارە �...ـ ارە همون
�

ا تو زند�
درست ش��دم؟...� کنه ارە؟

...نه...

!ـ نه؟

 کنه...نه...
�

...نیومدە �اهام زند�

:یهو حرفم و �س گرفتم
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 م...
�

�کنه�ع�� ارە اومدە دارە �اهام زند�

� داشتم؟ اصال چرا �ا�د حرف دلم و تو دلم نگه

مان ه و رک تصم�م گرفتم هر �� گفت خ�� مح��
...و راست جواب اش و �دم

ـ دل�ل اش چ�ه ؟

:�لو�� صاف کردم و گفتم

دوسش دارم...

� خندە های ا وع کرد �ه خند�دن و ب�� وج ��
:گرفته ی در �مال نا�اوری اش گفت
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؟
�

!ـ جدی م��

ز�ر چش� بهش ن�اە کردم

...فکر ن� کردم عکس العمل اش این �اشه

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

ارە...

 �ا دس�ش آروم روی �اش زدو �ا روی �ا 
...انداخت

ـ خ�� هم عا�

:ردمابرو�� �اال انداختم و سوا� ن�اش ک
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!واقعا ؟...

ـ ارە چرا که نه

ه خداروشکر ک. توی دلم نفس راح�� کش�دم
�ک  همه اش فکر � کردم ا�ه! مخالفت نکرد

ون �ک نفر نفر مخالف را�طه ی من و دن�ا �اشه ا
!...�درە

...ـ سوف�ارو هم که

مامان بهت گفت؟...

� . قهوە اش و برداشت  کرد و �ش و �اال و �ای��
:گفت
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ـ ارە

 نزد؟...
�

عمو که حر�

...فقط...ـ زور� که ن�ست ��م

؟... فقط ��

ە ر ...ـ مواظب �اش و اول خوب �شناس دخ��
...�عد

...پ��دم میون حرف اش

رش �در ماد...�ع�� خودش رو...� شناسم اش...
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...و ن� شناسم

!...ـ مطمئ�� � شنا� خودش رو؟

ناخودآ�اە �ه فکر فرو بردم

� پ�چ�دە ای نداشت �ه دخ��  .بنظرم که دن�ا چ��
 و سادە و دوست داشت�� �ا �ه اخالق عا�

...ستز��ا�� اش هم که ش� درش ن�. خودمو�� 

�ا�� هرچند انقدر خوب هست که ا�ه ظاهر ز�
 های هم نداشت �اب م�لم بود ح�� �ا اخالق

ش � ...�دش و اون ز�ون تندو ت��

� د�گه ای هست که �ا�د �دونم و تا  حاال  چ��
!نفهم�دم؟

...ن�ست د�گه
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...نظر شما چ�ه؟...

و�� ـ من که �ک �ار د�دم اش بنظر دخ�� خ
و� مواظب �اش...� آد

از چه لحاظ �ا�د ...فقط...مواظ�م د�گه...
...مواظب �اشم؟

عشق  من بهت فرصت دادم که...ـ از همه لحاظ
وی و� مواظب �اش ز�ادە ر ...و تج��ه ک�� 

...نک�� 

...؟مامانم فهم�د د�گه درسته...مواظب ام...

1114



شد  راندلخور و نگ حسا�� ...ـ اوە اوە مامانت 
ە رو د �دە بودم �ا و� از اونجا�� که من این دخ��

� اش از ب�ا ب...حرفام �ه خوردە آروم اش کردم ب��
دل اش در ب�ار

:�ا خندە گفتم

چون  حتما �ه � م�ام پ�شش و� االن نه...
م ...حسا�� درگ��

� ابروهاش �شست و گفت :اخ� ب��

...ـ �شت گوش ننداز�ا

� �� دور ...اوە اوە چشم م�ام... وز م�ام� هم��

1115



اصال مثل  .حسا�� حالم از این رو �ه اون رو شد
سوف�ا  �در نه �ا رها کردم. �ه خواب � موند

!...مخالفت کرد نه �ا ارت�اط �ا دن�ا

•••

"دن�ا

م زنگ زدم واسه شام �� غذا سفارش داد

�دمحمام کردم �ه ل�اس خوش�ل و مش�ل پوش

م ر�ختمموهای حالت دارم و شونه زدم و �شت ا

اف اف �ه صدا در اومد
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وش هام �الە ام و رو�د�م گذاشتم و تا روی گ
 کردم خرامان خرامان �له ها رو �. کش�دم اش

ە رو چرخوندم وارد محوطه شدم درو  .دستگ��
...�از کردم

ج سال سن �ه ��ە �ا تق���ا ب�ست ، ب�ست و پن
جلوم ظاهر شد

!جانم؟...

ـ سالم سفارش هاتون و اوردم

اعث مدام ن�اهش روی اندامم � چرخ�د و �
�ک �شم� شد ب�ش�� �ه مرحله ی عوق زدن نزد
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...اورد ن�اە کش دارش و ازم گرفت و غذا هارو 

ـ � خواین �مکتون ب�ارم اشون داخل؟

نه مر�...

...اسکول

شم ،  تو خونه تنها  �م موندە �ا توی قزم�ت
...هزارتا �ال مال �م ب�اری

اش رو توی چشمام چ � رخوندو جلو اومد ن�اە ه��
:آروم لب زد

؟ ـ تعارف م�ک��
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:عقب کش�دم و �ا عص�ان�ت گفتم

م ه��ل چهار برابر توه...شوهرم داخله اقااا...
ک ات ن� خوای استخونات خورد شن ، ف...اشه

...و ب�ند و �مشو

هم  از حر�ات �لوش فهم�دم از ترس �شت � 
...داشت آب دهن اش و قورت � داد

و �ه  درو �ستم. غذاهارو گرفتم و حساب کردم
دم و وارد خونه ش. سمت در ورودی راە افتادم
ە رو چرخوندم � غذاهارو رو . بزور دستگ�� ی م��

خونه گذاشتم � ...آش��

� شام و خ�� خوش�ل چ�دم و �شستم و   م��
...منتظر شدم
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ی �شد. ب�ست دق�قه ای گذشت ه هم گشن! خ��
�ا �له  �م موندە بود ! هم خوا�م میومد. ام بود

 � ...�ا عص�ان�ت �اشدم. برم تو م��

ه شب ن�ا� �ه ساعت توی �ش�من انداختم، ن
:حر� لب زدم! بود

ن�ست  آشغااال معلوم...�ه جهنم که نم�ای�� ...
...کدوم گوری هس�� که

لب  از ترس! یهو صدای �سته شدن درو ش��دم
:ام و گ��دم و ز�ر لب پچ زدم

...وای خدا�ا �ش��دە �اشه...

1120



وارد �ش�من شد

نظر  ح�� �ه تکونم نخوردم حر�ات اش و ز�ر 
!نرمال بنظر � اومد. گرفتم

اختکت اش و در اورد و مرتب روی م�ل اند

هن اش و �از کنه ک ه یهو اومد که د�مه ی پ��
د �ع! چشم اش بهم افتاد اول اش شوکه شد

وع کرد �ه خند�دن ��!

ب�ا اینجا ب�ینم...ـ وااای دن�ا

م و دستاش و برام �از کرد �ه سمت اش رفت
رد و مح�م دستاش و دورم حلقه ک. �غلش کردم

:گفت
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 ام در رف... ـ ای جوونم
�

ت�اور کن خست�

سالم...

خندە هاش اوج گرفت

ـ سالم خو�� ق��ونت برم؟

؟... اهوم تو خو��

وندی نه؟ب�خش�د �� تنها م...ـ معلومه که خ��م

:ازش جدا شدم و �ا عص�ان�ت گفتم

د �مو�� به�� بو !...چرا انقد دیر اومدی هان؟...
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همونجا�� که بودی و د�گه ن�ای خونه

اش آروم �...خانوم عص�ان�ه...ـ واە واە واە
آروووم...ع��زم

ون دادم خور و ن�اە دل. نفس ام و �ا صدا ب��
 � خونه عص�ا�� ام و ازش گرفتم و �ه سمت آش��

�شت �م اومد. قدم برداشتم

� شام بود بهت  بهت زدە درحا� که ن�اهش رو م��
:گفت زدە

!خودت درست کردی؟...ـ وای دن�ا

 هم گفت
�

!خا� �ه �ممم �ا چه ذو�

ودم چقد اون لحظه دلم � خواست ��م ارە خ
راست اش  اما چه فا�دە �ا�د ! برات غذا �خته ام
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ظار نداشته و � گفتم که از این �ه �عد ازم انت
�اشه

خونه شد دستاش و شست و اوم � د وارد اش��
ت کفگ�� و از توی برنج برداشت دس. �شست

بهش  �شقاب ام و . اش و �ه سمت ام دراز کرد
وع کرد �ه برنج کش�دن ...دادم ��

؟...ـ �ه �ه نگف��

� ن�اهش ک ون اومدم و غمگ�� ...ردماز فکر ب��

!چیو؟...
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ودت اینکه این غذاهای بنظر خوشمزە رو خ -
�خ�� �ا نه د�گه

:�م و ز�ر انداختم و آروم گفتم

راست اش نه...

من�اهش کرد. از برنج کش�دن دست برداشت

ە شد !ل�خندە اش محو شد و بهم خ��

�خند زدواسه دلخو�� من ل. ل�ام و او�زون کردم

...ـ ق��ونت برم اش�ال ندارە

ذا من اصال �لد ن�سم غذا م...ب�خش�د من...
م � ...ب��
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ب�ا ...ـ عه معذرت خوا� ن� خواد ، عشق من
شام و بزن�م 

ی انقد خوش رفتار بود که �ا حرفاش اصال  �  آش��
گذاشتم   و این حرفارو فراموش کردم و تمرکزم و 

...رو خوردن شام

خب کجا بودی تا حاال؟...

ـ خونه

:�ا عص�ان�ت گفتم

خونه ی �؟...
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:خند�د و گفت

ـ پ�ش �در و مادر منظورم بود

چرا رف�� اونجا؟...خب...اهااا...

نم که من رفتم که اطالع رسا�� ک...ـ ه��� د�گه
 م�کنم

�
...دارم �ا �ه مل�ه زند�

س�دی جدی جدی گف�� �ا نه رف�� و تر ...اوە...
؟

�
��

� حق�قت؟!...ـ ترس؟ مگه ترس دارە گف��
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...خب �ع�� وقتا آرە دارە...خب...

...قاشق و چن�ال و توی �شقاب رها کرد

ش و تو هم �ه تا ابروش و �اال انداخت و انگشتا
...گرە زد

ی �� ترس و لرز تو ...واسه من که نداشت -
و � خوامچشماشون ن�اە کردم و گفتم من دن�ا ر 

ودشم از ژست پر ابهت اش خندە ام گرفت که خ
و دو�ارە  زد ز�ر خندە و قاشق چن�الش و برداشت

مشغول شد

؟...دیوونه... � � نکنه گ...حاال اونا �� گف�� ف��
�اشه اش�ال ندارە
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:خند�دو گفت

� �اشه اش�ال ندارە...ـ ه��� د�گه ...گف��

!�ع�� مخالفت نکردن؟...واقعا؟...

...ـ نه د�گه

ی من و  �ع�� را�طه. حرفاش غ�� قا�ل �اور بود
 �

� راح�� عل�� !...اون �ه هم��

!...هه راحت

...راحت کجا بود ب�چارە

پوس�ت کندە شد تا طرف �اور کرد که 
...عاشق�� 
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�ا خ�ال  �ا ش��دن حرفاش اشتهام چند برابر شد 
...راحت شام و زدم بر �دن

•••

 � "حس��

 �ا ش��دن صدای تلفن دست از مطالعه ی
�ا ن�اە  قرارداد جلوی دستم برداشتم و همزمان

...کردن �ه �لمات تلفن و برداشتم

�گو ب�ا�� ...
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م ب�ارمش اقا پروندە ی خانوم موحدو پ�دا کرد -
خدمتتون؟

�ذار همونجا �اشه...�ه نه �ه...

!واقعا؟ -

 و عص�ان�ت از دست خنگ�
�

ه �� از � �الف�
 کردم و گفتم

�
:حدو مرز ب�ا�� پو�

ارپروندە رو ب�...لطفا کن...خانوم ب�ا�� ...

م�ارمش نه اقا این چه حرف�ه وظ�فه اس دارم -
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در �ه  طو� نکش�د که. �� حرف تلفن و گذاشتم
...صدا دراومد

ە رو ب�ارە بهش اشارە کردم پروند. ب�ا�� وارد شد
� که طبق دستور این�ارو ک ...رد�ذارە رو م��

ش کردم که دست بردم و پروندە رو برداشتم و �از 
!یهو متوجه ن�اهش شدم

� �ه �ت  .آروم �م و �اال بردم و ن�اهش کردم ع��
ە شدە بود !بهم خ��

ی م�خوای؟... � !چ��

ون اومد �ی تکون دادو از فکر ب��

تون فقط خواستم ��م �در ...نه...نه اقا...ها؟ -

1132



�شت خط ان وصل کنم؟

ک��ونم �م موندە بود �له ی خودم و از دس�ش �
و خودم و خالص کنم � ...�ه م��

:حر� گفتم

... � ا�ه زحم�� ن�ست وصل کن��

:ل�خند زدو گفت

...االن وصل م�کنم...نه اقا چه زحم��  -

افه ی ن�اهم و ازش گرفتم که هرچه زودتر ق�
...نحسش از جلوی چشمام محو �شه
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...ن�اهم روی مشخصات دن�ا در چرخش بود

!...�ه مشخصات نصفه ن�مه

...همزمان �ا مشاهدە ز�ر لب م�خوندم

...آ�اِن  28متولد ...دن�ا موحد...

لفن اومدم که ادامه اش و �خونم که صدای ت
 کردم و . سکوت و در هم شکست

�
پو�

...برداشتم اش

؟...الو... سالم �درجان خو��

پ�ش  �ارا خوب...سالم ��م تو چطوری خو��  -
ە؟ م��
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ا...سالم�� ارە همه �� اوک�ه... �اری ...چه خ��
� زنگ زدین داشت��

:مکث کردو گفت

ارن زنگ زدم ��م عموت و سوف�ا د...ارە...ِام -
م�ان اونجا

:بهت زدە گفتم

 مگه اتف!...چرا اخه؟!...م�ان اینجااا؟...
�

ا�
!افتادە

ی �شدە...نه نه - � رە سوف�ارو دارە م�ا...چ��
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مدل اش ک�� 

!هنگ تلفن تو دستم خشک شد

دخ��  �الخرە تو که دست رد زدی �ه س�نه ی -
هوووم؟ عموت این �ه �ارو نمیتو�� واسش �ک�� 

ز �در داشت �شت � هم نصح�ت � کردو ا
اون  حال و احواالت سوف�ا � گفت و من �

ی که فکر � کردم و ت � نها سوا� مدت �ه تنها چ��
ود که که توی ذهنم مدام در چرخش بود این ب

 � افته
�

.!..ا�ه دن�ا �فهمه چه اتفا�

� ...الووو - داری � شنوی؟...حس��
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بزور �ه حرف اومدم

من که بهتون گفتم �� د�گه رو ...من...
ماجرا  چرا � خوا�د منو قا� این...� خوام

!...کن�د؟

ر�� �ه  را�طه ی تو �ا دن�ا موحد ...ع��زە من -
ون و فسق مگه تو قرار دادە ا...این قض�ه ندارە

؟نکردی و االن �ا �� د�گه قرار داد � س��

...و�... ارە...

ف�ارو تو سو ...د�گه و� و اما و ا�ر ندارە -
دست�اە  �الخرە تو اون دم و ...استخدام � ک�� 

ل شکسته ی �ا�د �ه جا�� واسه ی برادر زادە ی د
ف رو حرف من و عموت حر ...من �اشه �ا نه

1137



!�اری نداری...نزن

�لمه ای رو   ل�ام �از و �سته شد اما نتو�ستم ح�� 
هارنظر �ه ز�ون ب�ارم و درمورد تصم�م اش اظ

!کنم

....خدافظ -

��دم و صدای سائ�دە شدن دندونام بهم و � ش
 دس�� که از � عص�ان�ت مشت شدە بود و 

و ت�که ت�که کنه ام � ا دلش � خواست م��
 ن� تو�ست حالم و لحظه �ه لحظه �دتر 

...� کرد

...�� خداحاف�� تلفن و گذاشتم

. ادمتک�ه د آروم چرخ�دم و �ه �ش�� صندل�م
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خ�دە و ن�اهم روی تص��ر ز��ای صورت دن�ا چر 
ی تص��رش ان�ار هرچه ب�ش�� زمان و برای تماشا
و ب�ش�� حالم از این ر  و �ه اون رو � کشتم ب�ش��

!� شد و ذهنم آروم � گرفت

حتم ...نما�ه �دو�� قرارە چ��ار ک...دن�ا...دن�ا...
ی اما تو ...دارم برای هم�شه ولم � ک�� و م��

ار دارم چ��ار ن�ا�د �فه� که من �ه اج�ااا...ن�ا�د
ی تا زما�� ک...� کنم ه تا�م قراردادە ن�ا�د بو�� ب��

...دخ�� عموی خول و چلم �ه �ا�ان برسه

 کردم و ز�ر لب گفتم
�

:پو�

تا اون موقع صدرصد �ل موهام سف�د ...
...� شه
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 تند �ا صدای �از شدن �� اجازە ی درە دف�� 
!برگشتم

را�ش تو سوف�ا �ا �ه س�د �ل خ�� بزرگ و �ه آ
 چشم و ل�خند ملیح که س� داشت �اهاش

دە �ه چهرە اش و مه��ون تر از هم�شه جلوە �
سمت ام اومد

اومدم آش�� کنون...سالااام عشقم -

:ز�ر لب پچ زدم

!آش�� کنون؟...

:ب�ا�� �شت �ش دو��د داخل
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ە اش و خانوم بهتون گفتم که اول �ا�د اجاز _ 
م �عد ب�این داخل �گ��

...�ه ب�ا�� اشارە کردم

و ن�اە ن�اهش رو ازم گرفت و �تا�ای سوف�ار 
�اعث  تا ب�ا�� رفت عمو وارد شدو . کردو رفت

امش از جام �لند شم و �ه س م�شون شد �ه اح��
...برم

؟... � سالم عموجان خوب هست��

د دستم و �ه گر� ف��

...ما خ���م �ه خ���ه تو...ق��ونت برم_ 
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�ه . کردم  ل�خند زورک�م و چاش��ه ق�افه ی �دم
:صند� اشارە کردم و گفتم

�فرمای�د ب�ش�ن�د...�فرمای�د...

�ا  د�مه ی کت اش و �از کرد �شست و . خند�د
. روی �ا انداخت

ی؟ - عشقم ن� خوای �ل و ازم �گ��

اش آب �ا د�دن . تازە متوجه سوف�ا شدە بودم
م �� م�ل �ه سم�ش قد. دهنم و قورت دادم

�ه گونه ام  برداشتم و �ل و ازش گرفتم که ل�اش و 
ادم در جوا�ش ل�خندی �د تح��لش د. رسوند

!که جلوی عمو ضایع ن�اشه و دلخور شه
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� گذاشتم :�ل و روی م��

چرا زحمت کش�دی سوف�ا جان...مر�...

:یهو سوف�ا بهت زدە و اعص�ا�� گفت

!این عکسه...این...ای -

�� اعص�ا�� برگشتم و ن�اش کردم د�دم �ا ق�افه ا
ە شدە ...�ه عکس دن�ا خ��

ە ی آشغاله - �� همو...این عکسه همون دخ��
 از همو�� که اون دفعه �شت تلفن هر�� ...که

ده�ش در اومد �ارم کرد
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� این که عمو صاف بهم زل زدە  �� در نظر گرف��
:بود صدام �اال رفت

هش �� ب...ب�ند دهنت و توهم �م نیوردی...
� کردی فکر نکن �ادم رفته ها...توه��

� تو داری جلوی �ا�ام �اهام این - طوری حس��
؟ �� � اون دفاع  تو داری در مقا�ل من از ...حرف م��

م�ک�� 

عمورو  ن�اهم و از سوف�ا گرفتم و خجالت زدە
ن�اە کردم

...و�...ب�خش�د عموجان...
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!فتدس�ش و �ه معنای سا�ت شو �ه سمتم گر 

 _ 
�

ی �� � و من خودم همه چی...ن� خواد چ��
...� دونم

:سوف�ا �ا نق و نوق گفت

؟؟؟...�ا�اا -  بز��
�

تو ن� خوای حر�

��م دوست ....�� ��م؟...�� ��م ع��زم_ 
�ه  تو � خوای بزور خودت و !...داشته �اشه؟

؟ � تحم�ل ک�� حس��

ن احساس � کردم هر آ. روی صند� �شستم
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شن و ممکنه فکرای توی �م روانه ی ز�ونم �
. ن �کنمهر�� از دهنم در م�اد �ارە هردوتاشو 
�ه همه  فقط خدا خدا � کردم که تا گند نزدم

!�� �اشن برن

از کردو یهو سوف�ا انگشتای بهم گرە خوردم و �
:توی چشمام زل زدو گفت. روی �ام �شست

نه من ن� خوام خودم و بهش تحم�ل  -
ورشون �عض�ا ا�ه گ...اون منو دوست دارە ...کنم

� برن دن�ال زندگ�شون عشق زن دگ�ه من و �م ک��
...هم بهم بر� گردە

 کردو گفت
�

:عمو پو�

...ام�دوارم_ 
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:سوف�ا آروم پچ زد

تو منو دوست داری مگه نه؟ -

ە شدم و �ا عص �ان�ت توی چشمای مش� اش خ��
:گفتم

...نه...

. د�ه �ک�ارە صور�ش مثل گچ سف�دە سف�د ش
ز حقم داشت منم بودم رنگ ام � پ��دو ا

.   ..اما خب حق اش بود. خجالت آب � شدم

و  رەعالقه ی زور� آخر و عاق�ت خو�� ندا
...نخواهد داشت
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-  � !تو منو دوست نداری؟...تو....تو!...حس��

م و پر از این که عطر زنانه اش و داشت مشام
طر اون ب�ش�� �اورم � شد که موندن ع. � کرد

!...روی ل�اس هام خودش �ک ن�ع خ�انته

�� روی ق�ل این که بوی این گنداب خ�انت ب�ش
م �لند س� کردم که از جا. ل�اسام نقش ب�ندە

عینه  شم که حداقل اون خودش و کنار �کشه و 
!�چه ی آدم �ش�نه رو صند�

...کنار رفت. �غض کردە بود

م قدم برداشتم � راش دلم داشت ب. �ه سمت م��
� اومد � سوخت اما خب �اری از دست من بر ن

ا�� که هیچ  �ا �ا�د �ا عالقه. که براش انجام �دم
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 وقت در درونم بوجود نمیومد کنارش زن
�

د�
...� کردم و ق�دە دن�ارو � زدم

...�ا

!...راهه د�گه ای وجود نداشت

� طور ا�ه من واقعا سوف�ارو ن� خوام که ه م��
ش هم هست �س �ا�د ُر� و راست حرفم و به

...بزنم

ست و خ��ه که عمو هم اینجا...ب�ینم سوف�ا...
...حرفامون و � شنوە

راحت �اش ��م_ 
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�ا�د  �ع�� همه د�گه...خودت که � دو�� ...ِام...
...�دونن که من �� د�گه رو � خوام

:�م و ز�ر انداخت و گفتم

 م�کنم...
�

�ع�� ...خ�� وقته دارم �اهاش زند�
ه نفرو یهو دلش �...�ه هر حال آدمه د�گه ...خب

...� خواد

روی  سوف�ا �ا گ��ه �ه سمتم اومدو دس�ش و 
:قل�م برد

من ...ت؟�س این دل لعن��ه تو چرا منو نخواس -
 هر طوری که...که هر �اری تو�ستم کردم

اش�� هر مد� که دوست د. خواس�� رفتار کردم
�ه  واسه این که خوش�ل شم و ...ل�اس پوش�دم
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...دلت �ش�نم رفتم ز�رە ت�غه جرا�

:هق زدو گفت

ت بودم و حاال داری م�� که این همه سال کنار  -
...؟�خاطر �ه دخ�� خ�ابو�� کنار � ذاری

دە بود اش�ای توی چشماش انقدر حالم و �د کر 
�ا حرف که فراموش کردە بودم داشت درمورد دن
لم و آدم � زد ک� که �ه راح�� تو�ست جای عا

...و برام پر کنه

�ش�� دلم ن� خواد ب...�س کن...�س کن سوف�ا...
ی از این از دستم ناراحت �� و کینه �ه دل �گ��

ە شد بود �دون ا ینکه عمو �� حرف بهمون خ��
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دە و �� �خواد دخالت کنه و �ه �ک�مون حق و �
اوردە بود  ان�ار که سوف�ارو . د�گه رو خراب کنه 

��م  تا حرفای نها�� جلوی خودش بهش بزنم و 
� ما نبودە و ن�ست ...که هیچ ب��

وع کرد �ه گ�� ه کردن و سوف�ا �ا صدای �لند ��
...ممچ دستاش و گرفت. مشت زدن �ه س�نه ام

...آروم �اش...

تو ...تو قات�...لعن�� تو منو داغون کردی -
احساس چندین و چندساله ی منو داری 

...� ک�� 

...�سه...سوف�اااا...
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روم کرد�ش �� توجه انقدر گ��ه � کرد که برای آ
ش � . دستم و �شت �مرش بردم و �غلش کردم
صدای  و �ه س�نه ام چسبوند و لحظه �ه لحظه

ل شد �ه �ه گ��ه هاش �م�� � شد تا این که ت�د�
:هق زدن

��ه وق�� گ...�ادته وق�� �چه بود�م...�ادته -
�ادته آرە؟...همینطوری �غلم � کردی    ...� کردم

دم ...از � عص�ان�ت �ل�ام و روی هم ف��

ه همون �له از این که دو�ارە داشتم بر � گشتم �
م جداش ی اول حالم داشت بهم � خورد از خود

ب�ا��  واسه اینکه �حث و خاتمه �دم �ه. کردم
...گفتم برامون چای ب�ارە

...رو �ه روی عمو �شستم
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 دس�ش و �ه. سوف�اهم اومدو کنارم �شست
اشتم سمت دستم اورد که تند برداش�ش و نگذ

...قصدش و عم� کنه

ون دادو گفت :عمو نفس اش �ا صدا ب��

هم  خب این �حث و گ��ه و زاری ن��جه ای -
داشت؟

اج من � خوام �ا دن�ا موحد ازدو ...ارە...
ە �ا چند حاال این امر ممکنه االن ش�ل �...کنم گ��

م اما از این که دوس�ش دار ...ماهه د�گه
...مطمئنم

...چقدرهم عا� -
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!صدا�� از سوف�ا �ش��دم

س� نکردم  اما جال�� این ماجرا این بود که ح�� 
 ثان�ه ای چشم �چرخونم و ب�ینم تو چه

!وضعی��ه

� گذاشت ...ب�ا�� چای هارو روی م��

 درحا� که از شدت حرص و جوش نفس نفس
د گفت � :م��

م�ارم �ا  �ا �ه �ال�� � خودم...�خداااا...�خدا_ 
ە ...اون دخ��

:یهو �قه ام و گرفت

� تو داری �ا من چ��ار م�ک�� ها_  اا؟؟؟حس��
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ود که اون لحظه انقدر چهرە اش ترسنا� شدە ب
 احساس � کردم هر آن ممکنه ناخن های

جونم و  �لندش و توی شاە رگه گردنم فرو کنه و 
ە . �گ��

ته�ادت رف...عشق �چگ�ت....من سوف�ااااام_ 

تاش خودم و عقب کش�دم عمو �اشدو بزور دس
!و از گردنم جدا کرد

اح�� از این که جون سالم �ه در بردم نفس ر 
ادم و کش�دم  �ا دستم آروم گردنم و ماساژ د
ام �لند هنوز تو شوکه �اری که سوف�ا کرد از ج

:شدم و گفتم

اشه که ب�خش�د عمو جان و� فک کنم به�� �...
�د �ف ب�� � ...شما ��� ج��  حالش و که � بی��
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...شدە

دش دست سوف�ارو مح�م گرفت و از جاش �لن
کرد

ارە ��م فکرە خ���ه -

:رو کرد �ه سوف�ا و �ا عص�ان�ت گفت

ون تا ب�ام - برو ب��

؟_  ون؟...چی�� �ار   منو هنوز �اهاش!...برم ب��
...هنوز حرفام و نزدم...دارم

: یهو عمو داد زد
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ون ت - ...ا ب�امسوف�ااا بهت م��م �مشو برو ب��

راهش و  در �مال نا�اوری �ش و ز�ر انداخت و 
!...کش�دو رفت

مثل سوف�ا  نه مثل اینکه دادو ب�داد روی مجنو�� 
...جواب � داد

� من واسه ی �ارە د�گه ا�� مزاح - مت حس��
خرش � دو�ستم این �حث های ب�خودی آ...شدم

نه �ه جا�� ن� رسه و هر� سازە خودش و  � ...م��

وردو مانع اومدم که حرف بزنم که دس�ش و �اال ا
...شد

و این راهش ن�ست که سوف�ار ...و� ��م -
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رو  �ا �درت قض�ه..اینجوری از خودت برو�� 
 � نهدرمیون گذاشتم گفت که �اهات حرف م��

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

...گفت...ارە...

�س تو مخالف این قض�ه ن�س��  -

استخدام ...و� عمو جان...مخالف ن�ستم...
کت من ش بهش م�� که تورو ...سوف�ا اونم تو ��

ارە درس�� گفتم �� د�گه رو � خوام فک نکنم �
...�اشه

 (�ه �شانه ی 
�

تکون  �ش و ) متوجه ام �� م��
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:دادو گفت

و ازش  خودت...و� اون کنارە تو آرومه...ارە  -
ه خودت ک...گرف�� حداقل �ذار کنارت �اشه

ا�طش و م�دو��   م�دو�� �چه �ا قرص...��
��است

م قدم بر  � داشتم و این �ار اعص�ا�� �ه سمت م��
:گفتم

ونه خونه و� فکر کنم جای دیوونه ها تو دیو ...
ە هم  اینطوری هم من راحت ترم... �اشه به��

...شما آسودە خاطر

�م . شد �ا احساس کردن سکو�� که ب�نمون ب��ا 
�� غض�نا� �ا ق�افه ا. و �اال بردم و ن�اهش کردم
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ە شدە بود :فتمبزور ل�خند زدم و گ. بهم خ��

منظوری نداشتم ...ب�خش�د...ِام...

فکر کنم من برم به�� �اشه...نه -

اش �ه سمت در خرو�� رفت که تند �ه سمت 
:رفتم و جلوش و گرفتم

من ازتون عذرخوا� ...عموجان...
ی گفتم...� کنم  � �ازم ...اعص�ا�� بودم �ه چ��

ب�خش�د

ون د اد و از � ناچاری نفسش و �ا صدا ب��
:دستاش و توی ج�ب های شلوارش فرو برد
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دل شدن ب�این اصال درمورد قض�ه ی م...ب�این...
سوف�ا صح�ت کن�م

:�ه صند� اشارە کردم

...لطف کن�د ب�ش�ن�د...

د� ن�اە دلخورش و ازم گرفت و �ه سمت صن
قدم برداشت

نظرت چ�ه؟...خب �گو ب�ینم -

فل رو�ه روش �شستم و انگشتام و تو هم ق
و  اصال دلم ن� خواست اعص�ا�� شم. کردم
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...دو�ارە حرک�� بزنم که ناراحت اش کنم

دن فا�دە ی اما زور زدنم برای نرمال �ه چشم اوم
مو چندا�� نداشت و از چهرە ی گرفته ی ع
!متوجه شدم که � دونه چقدر عص�ان�م

ط دارم... ��...

ط؟ - �؟!...�� �گو ب�ینم چه ��

از�درکهبزنموحرفموکنم�ازلبکهاومدم
ن�ا��اهردو.شدوارداجازە�� ب�ا�� شدو
ەبهشسوا� ل�خندیزدەبهتکهبود�مخ��
...انداخت�لهاشگونهخجالتاززدو

داشتم ...اش��اە اومدم...ب�خش�د...ب_ 
...� رفتم
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��� ام �� واسه اینکه عمو ب�ش�� �ه خول بودن م
ە پ��دم میون حرفش ...ن��

...خ�� خب برو...

داشت �ه سمت در � رفت که صداش زدم 
...برگشت و ن�ام کرد

!جانم؟ -

سوف�ارو �ه داخل راهنما�� کن...

�ف ب�ارن.. .چشم - .االن م��م ���
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کرو درب و طو� نکش�د که سوف�ا �ا ق�افه ا�� �
.. .داغون �ش و ز�ر انداخت و وارد شد

ث شد ن�اە �غض آلودش و روم چرخوند که �اع
قه ی پ�ش برای �ار دوم فراموش کنم که چند دق�

م نزدم
َ
ی ل�ا. داشت خفه ام � کردو من د

...لرزو�ش و از هم �از کرد

 من ن� خواستم...من...ب�خش�د عشقممم...ب -
دست خودم نبود...اذی�ت کنم

نم و نذارم �� اخت�ار از جام �لند شدم که �غلش ک
نقش  گ��ه کنه که چهرە ی دن�ا جلوی چشمام

...عقب کش�دم و �لو�� صاف کردم! �ست

� �اهات حرف دار ...مهم ن�ست... م�گ�� �ش��
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!تاین �ار �ه سمت عمو رفت و کنارش �شس

�ه سوف�ا  �شستم و �ا روی �ا انداختم و ن�اهم و 
دادم

�اشه  ا�ه قرار ...ا�ه قرار�اشه اینجا �ا�� ...
کت �ار ک�� �ا�د ه�چگونه ر  توی فت و این ��

ه این آمدە �� خودی �ه دف�� من نداشته �اش
...�ک

ە وسط حرفم که انگشت اشا رە ام و اومد که ب��
...�ه سم�ش گرفتم

� من و تو ه�... چگونه غ�� از مسائل �اری ب��
 ردو �دل نخواهد شد

�
اە من تو جا��...حر�

ودت توهم �ه عنوان مدل تو جا��اە خ...خودم
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ی �ت تو ال� خودت �ارت و � ک�� و م�� 
...خونه

� � کردو عمو �عد از هر جمله ام �ی �اال و � ای��
...حرفام و دونه دونه تائ�د � کرد

وچ�ک �عدشم اصال دلم ن� خواد �ه اسم ک...
� من...صدام ک��  و تو را�طه  ان�ار نه ان�ار که ب��

و  ی دخ�� عمو و �� عمو�� واجود داشته
 فهم�دی �ا ب�ش�� ...هفت �شت غ���ه...دارە

توضیح �دم

!...اما -

:عمو رو کرد بهش گفت
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؟ - ا�ط اش...مگه ن� خواس�� مدل ��� و  ��
�ا�د قبول ک�� د�گه

� من و عمو در چرخش بو  ...دن�اە سوف�ا ب��

ا�ط ...� خوام مدل �اشم - اما این ��
اخه...مسخرە

� �ارم �ه سمت م. پوزخندی زدم و از جام �اشدم ��
...قدم برداشتم

� سوف�ا من م�دونم هدف تو چ�ه... تو ...بب��
خوای تو فقط � ...اصال ن� خوای مدل ��� 

 من پر رنگ ک�� ک
�

ه �ا�د �ه نقش ات و توی زند�
�� هیچ عرض ات برسونم این �اری که داری م�ک
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ی روی احسا� که من �ه دن�ا دا رم ن� ذارە تاث��
�س فکرات و ...و نخواهد گذاشت

ا�ط کنار م�ای؟ خب �سم ...�کن �ا��
ی �� دو�ار قراردادو � بند�م توهم هفته ا...هللا

کت �ا �ا واسه ع�ا� و این داستانا �ا م�ای �� 
ی � لوک�شن ...ت�م ع�ا� م��

�گه . �ذیرمتو دلم خدا خدا � کردم که �گه ن� 
...اصال قبول ن� کنم

قفل  ن�اهم روش. �ا �گه گور �ا�ای مدل شدن
� خ واسته بود و منتظر برای �ه حق�قت پیوس��

:هام که یهو گفت

و� قبوله...سخته...�اشه -

...�ه �ک�ارە �ارە دپرس شدم
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نم؟ چرا اخه چرا من �ا�د تورو تحمل ک...چراااا
را من �ا�د هفته ی �� دو�ار ب�ینمت؟ اخه چ

ە توی ز�ون نفهم افتادمم؟ !گ��

 ن�م ساعت �عد تمام مشخصات اش و ب�ا�� 
ی جلوی دستم گذاشت و فقط موند �ه امضا

مساوی  ناقا�ل و استخدام �کساله ی سوف�ا که
. ..بود �ا عذاب و �د�خت�ه من 

� �ختک افتادە بود �ه جون ز   المصب ع��
�

ند�
...من

� انگشتاش گرفت و  ز�ر  �ا ل�خند خود�ارو ب��
ضا زدم و حر� خودمم �ه ام. قراردادو امضا کرد

 سوف�ا خودش و توی زند 
�

� ساد� گ�ه من �ه هم��
!...کشوند
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راز نا خوشایند �ا این که هنوز اول این راە دور و د
بود دست �ه دعا شدە بودم واسه تموم 

!...شدن اش

...خب م�ارکه -

� من و سوف�ا ردو � .دل شد�ا ل�خند ن�اهش ب��

م - � هم �...ب��م د�گه دخ�� ه �ارش ب��م که حس��
برسه

توی  سوف�ا درحا� که داشت ذوق مرگ �ش و 
 غرق من برعکس اون �ا قل�� . گردنم فرو اورد

ە شدە بودم احساس . اندوە �ه ورق قرارداد خ��
جازە چندش اوردی که بهم دست داد ق�ل این ا

ردن ام �دە خودم و ازش جدا کنم بوسه ای �ه گ
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زد و دست عمو رو گرفت

�  که چشم های عمو از رضا�ت سوف�ا و خوشحا
رق �ا �د�خت کردن من بهش دست دادە بود ب

!� زدند

:سوف�ا گوشه ی ل�ش و گ��د و گفت

...ب��م �ا�ا جون_ 

 کردو و دست اش و �ه سمت ام
�

گرفت و   عمو پو�
:گفت

...خ�� خب �اری نداری ��م -

ون کش �دم و بزور دستم و از ج�ب شلوارم ب��
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دم ال برخالف تمام احساسات ح. دس�ش و ف��
:فتم�ه هم زنم ل�ام و از هم �از کردم و گ

�ف ب�ار�ن... خوشحال شدم �ازم ���

:چشم� زدو گفت

�اماز این �ه �عد ا�ه هم نخوام �ا�د ب -

!چطور مگه؟...

:خند�دو گفت

مه د�گه - محل �ارە دخ��
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ا� که دستام و توی ج�ب هام فرو بردم و در ح
ە پوسته ی داخ� ل�م و � کندم بهشون خ ��

�عد  ن�اە عمو اولش قفل شد رو صورتم و . شدم
:فت�لو�� صاف کرد و رو کرد �ه سوف�ا و گ

...ب��م...ب��م -

 درحا� که �ه سمت در خرو�� � رفتند 
هشون ح�� دلم ن� خواست ب. خداحاف�� کردند

ن ح�� دلم �دتر از او !...��م خدا نگهدارتون �اشه
!ەن� خواست ��م �ه ام�ِد د�داری دو�ار 

سا�� که از کت ام و برداشتم و �� خداحاف�� از ک
ون کت زدم ب�� یهو تار��  .کنارم � گذش�ند از ��

وردم و دستم و �اال ا. هوا توجه ام و جلب کرد
!هشت؟. ساعت دور مچ ام و ن�اە کردم

1174



� �ار �عد از مدت ها تا ای ن موقع شب برای اول��
کت بودم ��!

چهار و پنج  معموال واسه این که دن�ا تنها نمونه
...بر � گشتم خونه

گذشت   تا اسم اش از مس�� پر پیچ و خم ذهنم
� تند کردم و � ا عجله قدم هام و �ه سمت ماش��

�شستم و راە افتادم

•••

"دن�ا
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چشم �دوزم و پوست  Tvد�گه از این که �ه �ادر 
اق� �لمه ل�م و �کنم و منتظر �مونم �ه معنای و 

ل و پرت کردم رو م. خسته شدە بودم � و کن�� ��
�  �ا عص�ان�ت �ه سمت. تند از جام �اشدم م��

ادە بودم شا� که �ا هزار ذوق و سل�قه سفارش د
ردم �از ک درە �خچال و. و چ�دە بودم رفتم

� اشون ت و حر� دونه دونه مشغول گذاش��
...�خچال شدم

 منو �گو که چهار ساعته...�جهنم...�درک...
 من راحت ا�شا� بری ز�رە ت���...منتظرە اقام

...شم از دس�ت

� . یهو �ه خودم اومدم  انگشت اشارم و ب��
قدر ان. دندونام گرفتم و مح�م �ازش گرفتم

شستم�ش�مون شدم که صند� و دادم عقب و �
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واای�� خدا ...وای...
...خدانکهههه...خدانکنه...نکنه

ی های �لندم بردم و مح�م  چنگ توی چ��
� �ه صفحه ی گوش�م که ر . موهام و گرفتم وی م��

م ان�ار که �از هم داشت. بود چشم دوختم
...انتظارش و � کش�دم

رف��  لعن�� از صبح که...حداقل �ه زنگ بزن...
...�ع�� تو...ح�� �ه �ارم بهم زنگ نزدی

!�شدە؟ �ع�� تو ح�� �ه ذرە هم دلت واسم تنگ

� شمارە اش و ا. �ا حرص گوش�م و برداشتم ز ب��
مس اومدم که اسمش و ل. مخاط�ام پ�دا کردم

که �ا   کنم و هر�� از دهنم در م�اد بهش ��م
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ستم صدای �سته شدن در از �اری که � خوا
!�کنم دست کش�دم

ه مسلما �ل عص�ان�تم و توی �ه نقطه از �دنم ک
. ردماون �ه نقطه هم ز�ونم بود جمع آوری ک

خونه خارج شدم � ش که �� �ا د�د�. �اشدم از آش��
خودش  توجه �ه این که �ه نفرە د�گه هم غ�� 

 � کرد �ه س
�

مت داشت توی خونه اش زند�
!اتاقش قدم بر � داشت

�ه . د�� خ�ا� اش �اعث �شد�د عص�ان�ت ام ش
:سمت اش دو�دم و داد زدم

؟... !...معلوم هست کجای��

قد� . دتند �ه سمتم برگشت و �ه جورا�� ترس�
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...عقب گذاشت و ازم فاصله گرفت

که منه   قرار بود ساعت چهار پنج خونه �ا�� ...
� �ه خول و چل �ه درو دیوا ر این ب�چارە ع��

شد ساعت چند؟...خونه چشم ندوزم

ب ده�ش آ. دس�ش و �اال بردو ساعت و ن�اە کرد
:و قورت دادو گفت

...هشت و چهل دق�قه -

خب؟...

�� �ع...�ع�� ...�ار داشتم...خب که خب ع��زم -
ش از ب�خ...�ادم رفت که بهت قول دادە بودم
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این �ه �عد زودتر م�ام

قولت  برو �ا�ا تو ا�ه آدم بودی که ز�رە...
ن� زدی

: تانگشت اشارە اش و �ه سمتم گرفت و گف

...�از عص�ا�� شدی و �� ادب...عه عه -

 عص�ان�ت صورتم و �ا دس
�

تم از � �الف�
ه پوشوندم و نفس عم��� کش�دم که �ل�م �

 خوردە آت�ش ام خاموش شه و �م �ش غر 
...بزنم

ن �ار �ا آروم ن�اهم و تو چشماش چرخوندم و ای
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:لح�� آروم گفتم

دیر اومدی د�گه...ب�خش�د...

:�ا ل�خند گفتم

...�خش�دم د�گه -

!ب�خش�دی؟...

:�ا خندە گفت

م�گه چ��ار کنم؟...ارە د�گه مجبورم -

لش که ل�خند روی ل�ام �شست جلو رفتم که �غ
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. متعجب ن�اهش کردم! خودش عقب کش�د
...ترس توی چشماش م�ج � زد

•••

 � "حس��

هر قد�  اون ن�ا�د متوجه عطر سوف�ا � شد �ا 
�انم �اال و �اال  . تر � رفتکه جلو � گذاشت ��

وع �� . دستم و مشت کردم و جلوی دهنم رفتم
� �فه هام گ کردم �ه :فتم�فه کردن و ب��

رم ب...فک کنم �ما خوردم ع��زم...فک کنم...
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م م�ام �اهم شام �خور�م ...�ه دوش �گ��

�� تعجب چهرە اش محو شدو جاش و �ه نگرا
دست اش و جلو اوردو روی پ�شونم . داد

...گذاشت

...غرق آرامش اون لحظه اش شدم

م - ...ال� �م��

هنم و �از کرد یهو دستا ش و �� د�مه های پ��
ودە ی حرکت موندند و �ه نقطه ای که تو محد

ە شد ی ناز� از  �ه �ک�ارە حلقه! گردن ام بود خ��
د اشک توی چشماش �شست و ل�اش و بهم ف�� 

که !که �غض گ�� کردە توی �لوش ن��

:�ا ترس و نگرا�� لب زدم
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...�� شد ق��ونت برم...�� ...

...صور�ش و جلو اورد و ل�اسام و بو کرد

رموردم ق�ل از این که د. تازە متوجه قض�ه شدم
:فکر �دی �کنه گفتم

� ...ب... � برات توضیح م�دم عشقم...بب�� بب��

شک چشماش و که لحظه �ه لحظه پر تر از ا
:وردشور � شدند و �ست و دست اش و �اال ا

ه��� نگو...ه�س -

...دن�ا...
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 کردند در حا� که اش�اش گونه هاش و خ�س �
:داد زد

ه توهم مثل �ق�ه ای توهم �ه آشغا� � -
 هیچ عشق و ...توهم بهم دروغ گف�� ...عو�� 

اش�� �ا عالقه ای بهم نداش�� و این همه مدت د
حرفای دروغ� ات من� ب�چارە رو �ازی 

...� دادی

:سکوت کرد و این �ا آروم لب زد

من �اورت کردە بودم...من -

رە، ن�اهش و ازم گرفت که ب. دلم هوری ر�خت
غض منم دق�قا مثل اون �. دست اش و گرفتم
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�خاطر . �خاطر تهم�� که زد! کردە بودم
ن انگ قضاوت اش اون از همه جا �� خ�� �ه م

...خ�انت زد

دن�ا...�خدا من �اری نکردم...من...

ون کش� د و دست اش و تند از توی دستم ب��
:درحا� که هنوز داشت گ��ه م�کرد گفت

...ب�ند دهنت رو -

•••

"دن�ا
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فاش از از خودش از حر . حالم ازش بهم � خورد
گردن   تک تکه دروغاش، از پنهون �ار�ش و از 

� خ�انت اش ...نگرف��

ی از بوی عطر زنانه ا � ی که �ا بوی ب�ش�� از هرچ��
ودم خوشبوی عطر مردونه اش که من عاشقش ب

 شدە بود
�

!تال�

م ان همه همه ی مردا مثل ه. اونم مثل �ق�ه بود
...پرن از هوس  همه ل�الب ان از خ�انت

�خودی ب. ب�خودی بهش اعتماد کردم. مثل برد�ا
...بهش

نکنه �� خودی بهش دل�سته ام؟

د�دی . این چه حرف�ه زدە �ه �ت...نه �ا�ااا
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�ه . �از ��ە خ�انت کردە تو نقش ات فرو رف�� 
و  Tvیخودم اومدم د�دم ِکز کردم رو م�ل جلو 

� ابر بهاری دارم اشک � ر�زم ...ع��

� ام گونه هام و �ا� کرد م و س� تند �ا آست��
...کردم آروم �اشم

� دستاش و �ه �شت م�ل تک�ه دادە ب ود و حس��
:در گوشم پچ زد. آروم �ش و جلو اورد

��ه ق��ونت برم چرا ب�خودی �شس�� داری گ -
؟ م�ک��

...�� اخت�ار دو�ار �غض کردم

مگه  من...من...�خدا که داری اش��اە � ک��  -
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ر کردم که چ��ا...چ��ار کردم که اون حرفارو زدی
؟ داری گ��ه � ک��

:�ا اعص�ان�ت �اشدم و هق زدم

م �ه من �� دروغ نگو که من خودم خت...
� خوای �دو�� چ��ار ...روز�ارم
؟...هان...کردی؟ � خوای �دو��

واب و جلو رفتم دست �ش و گرفتم و در اتاق خ
تازە . �از کردم و جلوی آینه ی قدی بردم اش

متوجه چشمای خ�س  اشک اش شدە بودم

من هیچ  چ��ار کنم که �اور ک�� ...چ��ار کنم؟ -
فاهم از چ��ار کنم که این سوءت...غل� نکردم؟

� برە؟ ...ب��
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:ای��ار صداش و �اال برد

شدی؟ چ��ار کنم که �اورت شه تموم زندگ�م -

جای لب  برای چند لحظه ان�ار که فراموش کردم
روی گردن اش و عطر زنونه ای که روی 
پر  ل�اس هاش بود و لحظه �ه لحظه مشامم و 

!� کرد

!...فقط بهم �گو اون چ�ه؟...فقط...

؟ -
�

!کدوم؟!...چیو م��

ینه برگشت و از تو آ. �ه گرد�ش اشارە کردم
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 چشماش از تعجب درشت. خودش و ن�اە کرد
. �لو�� صاف کرد �ش و ز�ر انداخت. شد

:برگشت و �دون این که ن�ام کنه گفت

ی �شدە که - � ...چ��

ر جرم دس�� روی رژ لب کش�د و س� داشت آثا
ە � ب�� ...و جنا�ت و از ب��

�ه خوردە رنگه د�گه -

:از � اعص�ان�ت پوزخندی زدم و گفتم

 که من فر ...تو...
�

� تو � خوای �ه من �� ق ب��
رژلب و رنگ و نم�دونم؟
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•••

 � "حس��

 �ه سمت �ا�س رژ ل�اش رفت و �ک�شون و 
وع کرد �ه رژ زدن رە هیچ جو . برداشت و ��

ا�ه  ن� شد این قض�ه رو جمع اش کرد حاال 
ه خانوم فقط مش�ل از عطر بود � گفتم کنارە �

اون  اوە اوە در ...�شستم بوش و گرفتم د�گه
!صورتم حتما �له ام و � کند

!�ه سمتم اومد

�ه گردنم  �ش و توی گردنم اورد و ل�اش و آروم
برای . شتم�� اخت�ار �ل�ام و روی هم گذا. مال�د

ند و چند لحظه حس کردم گوشام داغه داغ شد
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� در من شعله  ور حس عج�ب و غ���ه خواس��
!...شد

 
�

� و اون �ا این که اصال دلم ن� خواست اتفا�  ب��
ختم و بیوفته اون لحظه مغزم و از �ار اندا

...اخت�ارم و دادم دسته قلب و احساسم

رو  اومد که ازم جداشه که �ازوهای ظ��فش
�اش مح�م توی دستام گرفتم و ل�ام و �ه ل

.. .رسوندم

اون  آروم �ه جلو قدم برداشتم که �اعث شد 
این �ار  .عقب عقب برە و �ه دیوار برخورد کنه

و �سلط ام بهش ب�ش�� شدو احساسم ب�ش�� 
...ب�ش�� وسوسه شد

م اومدم و �ه �ا �ازی که از ل�م گرفت تازە �ه خود
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...خوردە عقب کش�دم

وشن ک�� �� این که ت�ل�ف این قض�ه رو برام ر  -
...داری

ت�ل�فش روشنه... 

تر  کجاش روشنه م�شه واضح...زدە �ه �ت؟ -
 منم �دونم؟

�
��

همه جاش...همه جاش ع��زم...

است که از بوی عطر زنونه ی روی ل�...آهاااا -
نه �اور کنم که � � ا� و �اری حالم و دارە بهم م��

ردن ات؟نکردی؟ �ا از جای رژ لب خانوم روی گ
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...اون که رنگ بود...

د�مه . دستم و گرفت و دو�ارە جلوی آینه برد
هنم و تند تند �از کردو از ت و�ش های پ�� ن ام ب��

...کش�د

� جای لب من و ج - ای ل�ه خب حاال ن�اە کن بب��
م اون عف��ته روی گردنت چه تفاو�� �اه

ستم اقای ن�اە کن تا �فه� من �ا�ول ن�...دارن
...دارن؟این دوتا هیچ فرق �اهم ن...چهرە پرداز

اش زل �� این که ن�اە کنم برگشتم و تو چشم
:زدم

ن دوتا ای...دە نه د�گه اش��اە م�ک�� خانوم...
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� تا آسمونه ...فرقشون زم��

:�ا عص�ان�ت گفت

ن �ازم �ع�� �ا وجود اینکه هردوتا رژە لب ا -
...� خوای الپوشو�� ک�� آشغال

...دستاش و گرفتم و بوس�دم

!ش پ��دیهو گرە ابروهاش �از شد و عص�ان�ت ا

�ه اج�ار بود  فرق این دوتا اینه که او� زور� و ...
�ه دست اما دو� جای ل�ای خوش�له توعه که ا 

�مونه من بود تا اخر عمر دلم � خواست جاش

�صله پ�دا آروم �ش و ز�ر انداخت و این �ع�� ف
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...اشمکردن قض�ه البته ا�ه درست حدس زدە �

.   ..�س -

هووم؟...�س �� ؟...

�ش و �اال اورد و ن�ام کرد

اون زنه � بود هووم؟ -

 هم م�کنه؟...
�

مگه فر�

معلومه که ارە -

ارش فکر کن �ه از خدا �� خ�� که �عد �...
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حسا�ش و رس�دم

:ن�اهش تو چشمام چرخ�دو گفت

 نکنه �ا ...چجوری حسا�ش و رس�دی هان؟ -
...بوس و را�طه ی

وماد�گه �شن...این حرفا چ�ه دخ�� ...عه عه... 

ودی تو�� که گفته ب...چ�ه مگه دروغ م��م؟ -
نم مثل ن� خوای بهم آس�ب بز�� �عد این که م

 اون آشغا� که رد رژش رو گردنت موند 
� شمع هوس ات روشن شد   بوس�دم ات همچ��

...که
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•••

"دن�ا

بهش  دست اش و �شت �مرم برد و �ا �ه حرکت
 آروم صور�ش و جلو اوردو ل�اش. چس��دم

:مماس �ا ل�ام آروم پچ زد

...واسه ی چند لحظه دلم خواست...اووم -

ا افتادە ی �ا کنارە هم چ�دن چندتا �لمه ی پ�ش �
ی دستام و رو . پر معنا �ل �دنم گر گرفت

شد  عضالت س�نه های لخت اش بردم که �اعث
ل�ام و �ه  د�مه ی خامو�� اف�ار مزاحم و بزنم و 
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. ..ل�اش �چسبونم 

. پ�ش رفت نکرد �ام �ه �ام �ا من اونم نا مردی
 چشمای. روی تخت افتادم و روم خ�مه زد

 شد آ�� اش غرق حس ن�از بودند و دق�قا �
�ار   فهم�د که اون هم مثل من عقل اش و از 

ش�� از �ه انداخته و � خواد که را�طه امون ب�
ە ��م عاش قانه ی را�طه ی دوستانه ی �ا به��

!معمو� �اشه

خورد گه گداری همزمان �ا این که ل�ام و �ا ولع � 
� دندوناش � گرفت و �ه �از ر�ز �  زد آروم ب��
و نوازش  دست اش و ز�ر تاپ ام بردو ز�رە ش�مم

�� ا�ر د�گه ن� تو�ستم تحمل کنم د�گه ح. کرد
...هم اون �ش�مون � شدو دست � کش�د
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�مه رها من دلم ن� خواست که �ارش و نصف و ن
ه دق�قا �ه مرحله ای رس�دە بود�م ک. کنه

ازم  یهو خودش و . �ش�مو�� فا�دە ا�� نداشت
!...جدا کرد

 افتاد که چند ثان�ه پ�ش
�

�ه عنوان  همون اتفا�
!...�ه ضدحال حسا�� از ذهنم عبور کرد

...�ا عص�ان�ت تو چشماش زل زدم    

...دهل و دست �اچه �د�ش و �لند کردو �اش

م غلط راە و دار�...�ارمون اش��است...�ارمون -
�م ...م��

ن لحظه ن�اهم رو �االتنه ی لخت اش چرخ�د او 
...�م نهبود که دلم � خواست ف��اد �کشم و �

رت و تو انجامش �دە این چ...من دلم � خواد
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قط بهش اما دپرس و تو شوک ف...پرتارو ب�خ�ال
ە شدم   ...خ��

م...من...ِاهم - ...من برم �ه دوش �گ��

هنوزم خشک شدە فقط . �ه سمت حموم رفت
� �ه اح مق خودم و ن�اش � کردم و از این که ع��

جامش دادم دست اش و بهش اجازە دادم که ان
 �دە و اون �ا �س کش�د ح�، ح� ش��ه

.حقارت بهم دست داد

:برگشت و بهم گفت

...توهم �ه دوش �گ��  -

:�لو�� صاف کردو گفت
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...�ا آب �د -

شتام از عص�ان�ت تکه ای از ملحفه رو تو م
 بهم دست دا. مچاله کردم

�
. داحساس گرسن�

وم و ��ە ق�ل این که خون ب�ا کنم و برم تو حم
مقدم و �کشم س� کردم فقط �ه صدای 

م و تن دعواهای رودە کوچ�که و بزرگه گوش �د
خونه برس � ...ونه املش ام و �لند کنم و �ه آش��

� اما  این �ارە  دو�ارە ظرفای شام و چ�دم رو م��
 �ه سمت س�نک. فقط واسه ی خودم نه اون

و �از کردم و چند مشت آب � . رفتم د ش��
و اصال حس و حال این. �اشوندم تو صورتم

ک کنم �ا نداشتم که تا اتاق برم و صورتم و خش
� ام صورتم و نصف ن�مه خشک کردم و   آس��
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...�شستم

و . قاشق و توی دستم گرفتم ع کنم اومدم که ��
� وارد شد � و . که حس��  ن�م ن�ا� �ه م��

مت از �شت �م رد شد که �ه س. انداخت من
...�خچال برە

وع کردم �ه خوردن ا�د اون ن�. �� اهم�ت ��
ه عه ع. اونطوری من و �از�چه ی خودش م�کرد

...منه احمق و �گو

...فکر کردم آدمه

ە  حاال طرف حتما �ا خودش م�گه دخ��
 همینطوری دس�� دس�� خودش و م�دە دست

،غلط  من غلط �کنم که د�گه سمتت ب�ام. ��ا
م �ا ح�� �خوا. �کنم که ح�� لمس ات کنم
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م ...غوا�ر��ە ی ا. تحت تأث�� �ارات قرار �گ��

...یهو�� ان�ار جادو جن�لم کرد خا� بر �

!یهو هرم نفس هاش توی گردنم �خش شد

خانوم قهرە ارە؟ -

ا�� که اونم دق�قا زم. غرق جذ�ه ی صداش شدم 
!شتچند دق�قه ای از غلط �کنم هام � گذ

ون اومدم و س� کردم شمع ک وچولوی از فکر ب��
هو� که دو�ارە داشت آروم آروم جون 

...� گرفت و روشن � شد و خاموش کردم 

ات و  برو �مشو اونور که اصال حوصله...برو...
ندارم
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...ست �ا خندە صند� کنارم و داد عقب و �ش

:�ا اخما�� درهم ن�اش کردم و گفتم

مگه بهت نم��م برو...

وی  دس�ش و �ه سمت س�ب زمی�� خال� های ت
شت و �شقاب برد و �� اشون و تو ده�ش گذا

:درحا� که � ج��دش و گفت

...�س قهری -

:دممشغول خوردن شامم شدم �� اهم�ت لب ز 

برو �ا�ا...
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م �خوا�م ک ه دلم � خوست فقط برم �گ��
�ا  حداقل واسه ی چند ساعت �ادم ن�اد که

..  .غرورم چ��ار کرد

م دست اش و �ه سمت �شقاب س�ب زمی�� ها
� اورد که تند �شقاب و برداشتم و اینو  ر م��

�ر �دون ن�اە کردن بهش دستم و ز . گذاشتم
:چونه ام بردم و �ا غ�ض گفتم

...دست �ه س�ب زمی�� های من نزن...

ردم ز�ر چش� ن�اهش ک. سکوت فضارو پر کرد
:فت�ا ل�خندی که کنج لب اش �شسته بود گ

؟تو که م�دو�� من چقدر دوست دارم نه -
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:ل�ام و غنچه کردم و گفتم

نم�دونم...نچ...

؟ - !ن� خوای هم �دو��

اشقارو در الزم نکردە ال� واسه ی من ادای ع...
ادوست داش�نت و هم د�د�م آقاا...ب�اری

:یهو لحن اش جدی شد

بزنم �ه  تو واقعا دلت � خواست من...تو...دن�ا -
�ال�� �ت ب�ارم ارە؟
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ود تند ن�اش از این که برداشت اش از حرفام این ب
:کردم و �ا عص�ان�ت گفتم

؟... ؟!...�� � فکر کردی من �ە را...�� گف��
ن دخ�� �ا نکنه فکر کردی من از ای...ام ارە؟

ی و حال خ�ابو�� هام که راحت �ه ��ای عقدە ا
...بهم زن �ا م�دن

زن ارە؟ اها االن من شدم عقدە ای و حال بهم -

ا خروج صند� و دادم عقب و �اشدم و همزمان �
خونه گفتم � :از آش��

 نزدم...
�

� حر� من همچ��

ما �شت �م � اومد و �ا همون لحن جدی ا
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:ن�ت گفتاین �ار �ا رنگ و بوی دلخوری و عص�ا

 زدی و دق�...چرا دن�ا -
�

� حر� قا هم تو همچ��
منظورت من بودم

:برگشتم �ه سمت اش و گفتم

 هامثل این که خ�� دلت م�خواد قصه ب...
�

...�ا�

م توی جلو اومدو رو �ه روم ا�ستاد و �ا اخ
:چشمام زل زد

ی  اون...دارم حق�قت و رو �ه روت م�ارم - � چ��
...که توی �ت � چرخه رو
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را ه��� توی �ە من ن� چرخه و ن�ست چ...
ن� خوای �فه�

مماز ن�اهات � فه...� چرخه چرا هست و -

علم  �ا نکنه...عه واسه من روا�شناس شدی؟...
ی داری ما خ�� ندار�م � غی�� چ��

 که خ�� وق
�

ت بود برگشتم که برم سمت اتا�
�ه  توش نخواب�دە بودم و عادت کردە بودم

رفت و خواب�دن کنارە ��ە مقدم که دستم و گ
� �ا عث تند �ه سمت خودش برگردوند و هم��
!شد حس کنم دستم از آرنج کندە شد

دستم و ...وح�� چ��ار � ک�� ...آیی�� ...
...شکوندی کثافت
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ت �� اهم�ت دادن �ه حرفم دستم و �ه سم
ون خودش کشوند که �اعث شد فاصله ی ب�نم

ە � ب�� ...از ب��

:�دە پچ زد�ش و جلو اورد �ا عص�ان�ت ب��دە ب� 

ە آدمه عاشق م�دونه �� تو � ...من عاشقم -
...معشوقه اش � گذرە

ر تماشای رنگ روشن چشماش و لحن خشن و پ
آروم �اشم فقط توی . احساسش �اعث شد

...چشماش زل بزنم

:و گفت آروم انگشتاش و توی انگشتام قفل کرد 
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...حاال ب�ا ب��م �خواب�م که دیر وقته -

ودم اما �ا وجود اینکه حسا�� احساسا�� شدە ب
هم از . رمن� تو�ستم از �اری که کردە بود �گذ

ش آور ضدحا� که زد هم از اون بوی عطر چند
...و جای ل�� که روی گرد�ش بود

:حر� خودم و ازش جدا کردم و گفتم

نم�ام...

:متعجب گفت

!نم�ای؟ -

� چرا �ا�د ب�ام تو تخت جنا�عا...نخ�� ...

1213



مدل�� واسه ی این �ار ن� ب�ن...هان؟

...بهت زدە فقط ن�ام � کرد

...تو من و ...�ع�� �� دل�� ن� ب�نم؟...�ع��  -

و اصال ت...من و تو �� هووم؟...من و تو؟...
چ��ارە ی م�� اقای مقدم

� �از داری عص�ان�م م�ک�� ها - بب��

رە ی �گو ب�ینم من و تو چ��ا...جدی � �م...
هم�م؟

د و ق�افه ی هول شدە و بهت زدە اش جدی ش
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:ابروهلش بهم گرە خورد

 من...خب خانومه موحد...عه اینطور�است؟ -
...از شما � پرسم

!چیو؟...

�ه �ه �گو ب�ینم جنا�عا� ا ...شما جواب �دە -
ا دار�ن بندە ر�� ندار�ن تو خونه ی من دق�ق

چ��ار � کن�د؟

� ما� �ا. حرف تو دهنم ماس�د زو �سته ل�ام ع��
و نتو�ستم � ه ز�ون شدو کوچ�ک ت��ن �لمه ای��

تم که درواقع جوا�� برای سوالش نداش. ب�ارم
!�خوام بهش �دم
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؟...خب - نگف��

من دوست دارم...خب من...خب...

د �م و دست اش و ز�ر چونه ام اورد و �اعث ش
م و ن�اهش کنم تا� دو�ارە ترس � . �اال ب��

ورد �لمه ترس از �ه ز�ون ا. وجودم و در برگرفت
رم تظاهر اون ن�ا�د بهم � گفت که دا) متظاهر(

�ه انقدر تو وضع�ت �دی بودم که ا . � کنم
 خودم � گفت دارم تظاهر � کنم �ه �ال�� � 

...� اوردم

� د�دار  مون چون واقعا مدت ز�ادی از اول��
سته گذشته بود و ا�ر � این مدت من نتو�

دست و  �اشم بهش ب�اورونم �ع�� این که خ��
ادامه ندم  �ا چلف�� و �درد نخور بودم و هستم و 
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 که و برگردم خونه ی کوروش �ه نفعمه وق�� 
!�ارام هیچ سودی ندارن

:ل�خندی کنج ل�ش �شست و گفت

...منم دوست دارم دورت �گردم -

...چشمام قلم�ه شد

!چ�ه چرا تعجب کردی؟ -

!...نم�دونم!...ها؟...

ردە دستم و گرفت انقدر از برخوردش تعجب ک
:د�مبودم که نفهم�دم � وارد اتاق خواب ش
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... � !حس��

برگشت و ن�ام کرد

سم؟... !�ه سوال ب��

س  - دە تا ب��

فتم � �م چرا او�ل که بهت � گ...� �م...
ش �ع�� همه ا...دوست دارم �اور ن� کردی

م؟� گف�� تظاهر م�کنم و این حرفا هوو 

بهم زل زدو مکث کرد
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نظر خودت چ�ه؟ -

تو  من که از همون اولش دوست داشتم...من...
�� بودی که �ه بهانه های مختلف � خواس

ش و ثا�ت ک��  غ��

وی دستم و گرفت و ر . روی ل�ه ی تخت �شست
.�اش �شوندم

اف کن که از همون اول دوستم ند - ؟اع�� اش��

؟... معلوم هست �� داری !...چی��
؟

�
!دیوونه!...م��

�ه رو  ع��زم تو چرا ن� خوای �ا حقایق رو  -
؟ شما من و دوست ...نداش�� د�گه...��

1219



...نداش�� 

:تو چشماش زل زدم و گفتم

... � ...دوست دارم حس��

 توی چشماش دو��د
�

گرفت   چونه ام و . برق ذو�
...و ل�اش و �ه ل�ام رسوند

:آروم و پر معنا پچ زد

عاشقتم که د�گه تظاهر ...من عاشقتم -
...عاشقتم که احساست واقع�ه...ن� ک�� 

!ترس�دم

ز اینکه ا. از اینکه حرفاش واقع�ت داشته �اشه
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ەجمالت عاشقانه ام از ته وجودم �شأت � ...گ��

خودم و  از این که �� این اطال� داشته �اشم
عاق�ت گرفتار �ه �از�ه کث�ف که اصال آخر و 

!خو�� ندارە کردە �اشم

...نبود هیچ جورە قا�ل �اور . �غض �لوم و گرفت

من و اون؟...من؟

...هه

ه آسمون من و اون دوتا خط موازی بود�م که ا�
� میومد هیچ وقته هیچ وقت بهم  �ه زم��

ن� رس�د�م

بهم  وای ح�� حالم از اینکه �ه این �لمه ی
م از اصال حال. رس�دن فکر کنم بهم � خورە

ه بهم هر�� �لمه ی پر درد�و آدم �د�خت کن
...� خورە
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از . ددستام و روی س�نه اش بردم و هولش دا
مت در روی �اش �لند شدم و �ا اعص�ان�ت �ه س

...قدم برداشتم

م �خوا�م... شب خوش...من م��

!کجا کجا؟ -

ە رو چرخوندم وارد ا  که �� اهم�ت دستگ��
�

تا�
درو �ستم  .دیوار �ه دیوار اتاق خوا�ش بود شدم

...و خودم و روی تخت پرت کردم

�م کن که ای خدااا فقط � تونم بهت ��م که �م
زجر �کشم  �م�� اذ�ت شم �م تر , �م�� برم تو فکر

...تا این قض�ه تموم �شه برە �� �ارش
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...خودت که � دو�� من �م سخ�� نکش�دم

گه د�. �م اعصا�م �ە این قض�ه خورد �شد
ه شدم د�گه خست. خسته شدم از این همه اج�ار

...خستههه

�ر لب ز . چنگ توی موهام برم و چشمام و �ستم
:پچ زد

...خسته...خسته...خسته شدم...

� از جام پ��دم :یهو �ا صدای حس��

از �� خسته شدی هووم؟ -

:بهت زدە گفتم
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 منظورم این بود که!...ه��� !...ه��� ...�...
!...خسته ام � خوام �خوا�م

ە شد !بهم خ��

:اخمام و درهم کردم و گفتم

...ن هووم؟اصال � �ه تو گفته ب�ای تو اتاق م...

ە ن�ام � کرد گفت :همونطوری که خ��

!دن�ا �ه سوال -

:از ترس �لو�� صاف کردم و گفتم

س...ب... !ب��
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 بودە؟اخ��ن �اری که �ا�ات بهت زنگ زدە � -

:هنگ گفتم

!واسه �� � پر�؟...واسه...

تو �گو -

...اشتمبرگشتم و گو�� ام و از روی عس� برد

ه بهم اخ��ن �اری ک. وارد قسمت تماس هام شدم
!دزنگ زدە بود ب�ش�� از ��ماهه پ�ش بو 

� بود که ح�� �ا�ا هم م نو چقدر غم انگ��
...ن� خواست
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!نگف��  -

...م�ا صداش �م و �اال بردم و ن�اش کرد

جواب تماساش و ...من �اهاش قهرم...
خودت که � دو�� ...نم�دم

جود دلخوری ارە و� �در ا�ه �در �اشه ح�� �ا و  -
شه �اری  خب حاال اخ��ن...�چه اش �ازم پ�گ��

که زنگ زدە و جوا�ش و نداری � بودە

!�لوم خشک شد

و ن�اە  �م و ز�ر انداختم و صفحه ی گو�� ام
کردم
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...دیروز...

؟ اخ��ن �اری که اون بهت ز  - نگ زدە مامانت ��
� بودە؟

•••

 � "حس��

م داشت تند ن�ام کرد و چشمای ن�مه �ازش �م �
! ...پر از اشک � شد �� دل�ل

...�ا شا�دم من دل�ل اش و ن� دو�ستم

د اون اش�اش روی گونه هاش � خورد و�ا وجو 
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زرگه قطرات درشت اشک ان�ار هنوز اون �غض ب
!توی �لوش گ�� کردە بود

ه راە بهم راە �...اون خ�� هوامو دارە...مامانم؟ -
ثان�ه  انقدر دوستم دارە که هر ...زنگ � زنه

م و م�دە و من مجبورم تک تکه �ارا pmبهم
سا�� دق�قا مثل �ا�ام که ح...بهش گزارش �دم

مه دای منو اصال این دوتا ا�ه �ه روز ص...پ�گ��
...رن�شنون ن� تونن �شون و رو �الش �ذا

:�ه اینجا که رس�د �ا گ��ه گفت

امان من �ه م...فک کردی من �� کس و �ارم؟ -
�شون �ا�ای خ�� خوب و مه��ون دارم که جو 

ە ...واسم در م��
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توی  اون لحظه �ه جهان پر از غم و اندوە و 
مردمک چشماش که حصار مژهای �لندە 
 خ�سش فقط ن�� از اون هارو �ه نما�ش

!� ذاشت و د�دم

وی �ش ت. �� اخت�ار جلو رفتم و �غلش کرد
...گردنم و فرو اوردو از ته دل هق زد

:آروم کتف اش و نوازش کردم و گفتم

...منو داری دن�ا...تو...خودم کنارتم...

� تو - ؟...حس�� تو منو � �خ��

!�خشش؟

!چرا �ا�د من اون و � �خش�دم؟
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ستم و د. ازم جدا شد اش�اش بند اومدە بودند
...مجلو بردم گونه های خ�س اش و �ا� کرد

واسه �� �ا�د ب�خشمت ق��ونت برم؟ -

خب من خ�� تورو اذ�ت کردم ...خب...

:�ش و ز�ر انداخت و در ادامه گفت

نمو � دونم در آیندە هم اذی�ت � ک...

ی شش  از معصوم�ت اش از این که مثل �ه �چه
ذاب ساله ای که �عد خرا��اری اش �خاطر ع

اف � کنه داشت اع��  اف وجدا�ش م�اد اع��
رفاش � کرد که � این مدت تا حدودی �ا ح
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...رفتاذ�ت ام کردە داشت دلم براش ضعف � 

ش و دستم و ز�ر چونه اش بردم و ل�اش داغ
...بوس�دم

•••

"دن�ا

�ز شدە از �ا این که ان�ار �ه خوردە از ان�ار د ل ل��
زدن  غم و غصه ام و �ا گ��ه کردن کنارش و 
ودم دلم حرفام �صورت غ�� مستق�م خا� کردە ب
 �ارە چند ساعته پ�شش

�
و �ش  � خواست تال�

...در ب�ارم که �فهمه �ا � طرفه
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اش کردم ته ر�شش و آروم نوازش کردم و �ش��ق 
وزم همونطوری که حدس � زدم هن. �ه ادامه

ه دوش دلش � خواست ادامه �دە و مثل این ک
گذار نبودە ی �� در �� بوسه ها. آب � اصال تاث��

ظه �ه اش و همرا� جانانه ی من �اعث شد لح
...لحظه ح��ص تر �شه

ش �ه �شت افتادم روی تخت �� اهم�ت خود
 �ش و . روی تخت کشوند و روی �دنم خ��د

وسه های س� � کردم �ه ب. توی گردنم فرو برد
دن ام سط� و لغزش ل�ای خوش فرم اش روی گر 

!بود اما مگه � شد �� توجه. �� توجه �اشم

:آروم پچ زد
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...د�گه ن� تونم تحمل کنم...د�گه - 

ت دست اش بوسه هاش و ادامه دادو این �ار حر�ا
� تا�م و گرفت وس� داشت درش ب�ارە  که �ای��

ە از توجه ام و جلب کردو �اعث شد �ه خورد
م و �ه هدفم فکر  ...کنم  احساساتم فاصله �گ��

...تند دستاش و گرفتم و مانع شدم

ح�� �ا ل. ن�اە خمارش و توی چشمام چرخوند
:�امال جدی گفتم

ی...  فکر کنم به�� �اشه �ه دوش �گ��

م کرد �ل�اش �از ترشد و این �ار متعجب ن�ا

:�ا همون لحن و �ه چاش�� ل�خند گفت
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...و البته �ه دوش� آِب یخ...

ذ�ه ای �ا اخم پر ج. �ه خوردە ازم فاصله گرفت
�رە �م موندە بود بزنم ز . توی چشمام زل زد

...خندە

...آخ�ش دلم خنک شد اونم چجوووور

و �اشو برو ت...�اشو...خ�� خب اقای مقدم...
اتاق خودت که اصال حوصله ات و ندارم

��  اخم اش پر رنگ تر شد از تخت جدا شدو 
و چرخوند و رفت !حرف دستگ��

نطوری از این �اهاش او ! یهو ان�ار �غض کردم
�دم از �ا شا. حرف زدم از اینکه دلخورش کردم

ار ن�ست تا این که �اهام قهر کردو � دو�ستم قر 
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!�ه مدت د�گه �اهام حرف بزنه

سم اون لحظه �دون اینکه وا�سم و از خود م ب��
!...که چرا

؟ اصال چرا �ا�د بر  ات مهم چرا �ا�د �غض ک��
رج شد؟ �اشه که ��ە �ا چه حا� از اتاق خا

تقه ای  آروم. حرفای دلم و گوشم کردم و �اشدم
ی �شد ...�ه در اتاق اش زدم اما خ��

� هم خودم وار  د شدم و جوا�م و نداد واسه هم��
!...ەد�دم �شت بهم گرفته خواب�د. درو �ستم

دم و آروم جوری که متوجه �شه خو . جلو رفتم
...رو تخت کشوندم

� شم خوا�ه �ا ب�دا ر آروم پچ واسه این که مطم��
:زدم
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؟...عشقممم... ...خوا��

شمای �ا چ. �ه تکون خوردو پهلو �ه پهلو شد
� نرفته ب :ود گفت�سته و اخ� که هنوز از ب��

�م و آب ما خطرنا�...�اشو برو تو اتاقت...�اشو -
...یخ الزم

رد و �ا یهو زدم ز�رە خندە که چشماش و �از ک
:لح�� جدی گفت

� خندی؟ -

� کر  � خندە هام �م و �اال و �ای�� دم که ل�خند ب��
 روی ل�اش �شست دستم و گرفت و تند �ه

ته منم که از خدا خواس. سمت خودش کشوندم
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ر �م و روی �ازوش گذاشتم و دستم و دو 
قا عاشق گرمای �د�ش بودم اونم دق�. �مرش

سبوندم و زما�� که بی�� ام و �ه س�نه اش � چ
.بوی عطرش مشامم و پر � کرد   

آزادش  درحا� که دس�ش دور �مرم بود �ا دست
ام روی آروم آروم موهام و نوازش � کردو مد

. موهام و � بوس�د

من ق��ونت برم �اشه؟ -

حظه چشمام و �ستم و غرق آرام�� شدم که ل
و  �ه لحظه بهم منتقل � کردو حسا�� من

...مجذوب خودش � کرد

:آروم ز�ر لب پچ زدم
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...خدانکنه...

اش ادامه انقدر �ه نوازش های پر مح�ت و �� ر�
!داد که نفهم�دم � خوا�م برد

...طبق فرما�شات جناب کوروش خان ف�لسوف

� روز �ه روز س� ام واسه �ه دام اندا � حس�� خ��
و ب�ش�� � شد و روز �ه روز عال قه اش و ب�ش��

...ب�ش�� احساس � کردم 

که �   اما جالب تر تمام اتفاق های خوب �دی
ودش این مدت افتاد، این بود که د�گه تو خ
نم که ن� رفت د�گه هم بهم  ن� گفت �اری ک

نم س� حسا�� تغی�� کردە بود م! فراموشم کنه
...� کردم �ا حرفام ناراح�ش نکنم
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ل زدن شا�د ه�� من توی نقش �ازی کردن و گو 
دا کردە بود این و اون �ه سطح �االتری ارتقاع پ�

اور که طرف همه ی حرفام و �� برو برگرد �
!...� کرد

فت ...خالصه همه �� داشت خوب پ�ش م��

اما . وددق�قا همونطوری که �ا�ا ازم خواسته ب
رش و هنوز موفق �شدە بودم برم تو اتاق �ا

 کردم �ا �اوصندوق و �از کنم در واقع فراموش �
د �ا �ه هروقت هم �ادم � اومد �ا نصف شب بو 

� خونه بود ی هم �ه �ا�د �ه فکر ! زما�� که حس��
...حال این قض�ه � کردم 

� چ � تو بهشت کوچولو �ه صند� م�� هار حس��
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اب ح�اط نفرە تک�ه دادە بودو از فضا و هوای ن
خونه. خلوت اش لذت � برد �  منم تو آش��

� قهوە تو ما� های مخصوصم ون مشغول ر�خ��
بودم 

� قهوە روی سی�� خوش�� �عد از ر�خ��

 قرارشون دادم و شکر و ش�الت کنارشون
...گذاشتم

خونه خارج شدم و �ه سمت بهشت �  از آش��
کوچولو �ام برداشتم

� گذاشتم قهوە هارو روی م��

م و جلو رفتم و دستم و روی ته ر�شش کش�د
ش و از آروم صداش زدم چشماش و �از کرد و � 

 روی صند�. صند� جدا کردو وصاف �شست
رو �ه رو اش �شستم
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؟ �ا کنارم ب...ـ ق��ونت برم اونجا چرا � شی��
 � �ش��

روی  .ل�خندی تح��لش دادم و از جام �اشدم
ە هارو �� از قهو . صند� کنار صندل�ش �شستم

برداشت و جلوم گذاشت �� شونم جلوی 
...خودش

ون داد که چون هوا �د بود � اعث شد نف� ب��
...ت�د�ل �ه �خار �شه و برە هوا

 ـ ب�ینم طعم قهوە ی دس�ت مثل قهوە ی
چشمات �ه دل � ش�نه �ا نه خانووم

:پوزخندی زدم و گفتم
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فه که اخه اینم حر ...خب معلومه که � ش�نه...
� ز�� 

ا �ا خندە فنجون و برداشت که �خورە ام
فنجون  ن� دونم �� شد که ق�ل این که ل�ه ی

� گذاشت اش و ک نج�او ل�اش و لمس کنه روی م��
...ن�ام کرد

:متعجب گفتم

چرا نخوردی؟!...�� شد؟...

ورت چونه ام گرفت و صورتم و رو �ه روی ص
ام خودش قرار داد ن�اهش و مدام توی چشم

!...� چرخوند
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رس نم�دونم چرا هر وقت روم زوم � کرد ت
د دو�ارە عجی�� �ه دلم � افتاد که �اعث � ش

...فکری �شم

م آب دهنم و قورت دادم که �لوی خشک شد
جب �اعث �فه ام �شه و �ا همون لحن متع

:گفتم

... �  افتادە؟!...حس�ی��
�

!اتفا�

:آروم لب زد

!عجی�ه -
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:در حا� که نفسم ح�س شدە بود گفتم

!�� عجی�ه ؟...

�ع�� ...ـ من آخرش نفهم�دم چشمات چه رنگ�ه
مال وقتا �ه رنگ قهوە م�شن �ع�� وقتا �ا

!...روشن

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

قا دارە حاال فکر کردم �� شدە که آ...دیوونه...
اینطوری ن�ام � کنه

:خند�دو گفت
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� ...جدی م��م  - واقعا چشمات چه رنگ��
سه �� ...هووم؟  مثال فکر کن ��  ازت ب��

جوا�ش و م�دی

خب � �م ع��زم ...اها از اون لحاظ...
...نم�دونم

:اخماش درهم شد و گفت

 ع��زمممم؟ -
�

نم�دونم؟...م��

دروغ �هم کنم واسش؟...�س �� ��م...وا...

-  
�

ع��زم شما خ�� ب�خود � ک�� �ه طرف م��
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:�ا نق و نوق گفتم

... � ...حس�ی��

خ��ه ...خ��ه منم �ه همه ��م ع��زم؟...چ�ه؟ -
همه ع��ز من شن؟

:مفنجون قهوە ام و برداشتم و حر� گفت

ع��زم  اوال که من �ه هیچ احدونا� نم��م...
� ع��ز تو شن �عدشم همه غلط � ک��

ام  دست اش و دور �مرم بردم و مح�م گونه
دم و بوس�د که �اعث شد تعادلم و از دست �
ا� شه فنجون تو دستم �لرزە و نصف قهوە ام خ
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� چ���ه خوش رنگ ...رو م��

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

.. .قهوە ام ر�ختتت ...

رو �ا فنجون توی دستم و گرفت و جای فنجونا
هم عوض کرد

...ب�ا تو مال منو �خور نفسم...

سته دست ام و جلو بردم دست اش و که روی د
ش زل ی صند� اش بود لمس کردم و توی چشما

:زدم

:دست ام و تو دست اش گرفت و گفت
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ی...دن�ا - ...م��م تو حا��

م �� هووم؟... حا��

؟ - ی �ا آد� مثل من ازدواج ک�� حا��

...�ه �ک�ارە ان�ار که �ل �دنم یخ شد

...اونم �ا اون؟...ازدواج؟

...!�ع�� نه شا�د منظورش آد� مثل اونه

 کردم تمام اف�ار من�� و کنار گذاشتم و س�
. �ذارم خودم و جای �ه آدمه معمول�ه ازدوا�� 

 اش
�

ش، و گرمای دست ا. تماشای چشمای رن�
�ن نحو �ه آدم منت قل � کردآرام�� که �ه به��
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ن �اشه همه و همه �اعث شد که تنها آرزوم ای
دا مردی که ا�ه روزی قرار شد ازدواج کنم از خ

...ش��ه �ه اون و �خوام

� ح�� ا�ه اون مرد فقط ن�� از خو�� ه ای حس��
�خت و توی خودش داشته �اشه من � شم خوش

...ت��ن زن عالم

ون اومدم :�ا صداش از فکر ی��

...نگف��  -

م و �ه ن�اهم ازش گرفتم و قهوە ام و برداشت
توش  و �ا لح�� که خندە. خوردە اش و خوردم

:م�ج � زد گفتم

تو م���  اخه � زنه آد� مثل...معلومه که نه...
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:�ا ق�افه ای �امال جدی و اخمو گفت

مگه من چمه؟...ب�خش�د...ب�خش�د -

چت ن�ست؟...چت ن�ست ع��زم؟...

 ...�ع�� همه چ�مه؟ -
�

من  �ع�� تو داری م��
!مش�ل دارم ارە؟

ارە ع��زم...

هوە �ا اخم ق. چند لحظه ای ن�اهش روم موند
وع کرد �ه خوردن ...اش و برداشت و ��

1250



-  
�

�ق�ه ) ��زمع(مهم اینه که تو داری �ه من م��
ی حرفات مهم ن�س�ند

ن ام و �اس. ل�خندی پر ذوق روی ل�ام نقش �ست
�� . دماز صند� جدا کردم و گونه اش و بوس�

:اخت�ار لب �از کردم و گفتم

...ق��ونت برم تو تمامه م�� ...

شما�� یهو دست ام و �ه ل�ام چسبوندم و �ا چ
ه ز�ون درشت شدە چند �لمه ای که ناخودآ�اە �

دم که بهانه اوردم و توی دلم چندین �ار تکرار کر 
جز�� از  ای جور کنم و �ه خودم �فهمونم حرفام
معن�ه  نق�� بود که دارم �ازی � کنم و هیچ

!د�گه ای نداش�ند

1251



!ماما �ه ح� بهم � گفت اش��اە � کن

بهش  �ه ح� که ح�� دلم ن� خواست ذرە ای
!توجه کنم و حضورش و احساس کنم

...دن�ا -

 چشمای درشت شدە ام و آروم چرخوندم و 
اشتم و دست ام و از روی ل�ام برد. ن�اش کردم

ز اول�ه س� کردم �ل� هام و �ه حالت ن�مه �ا
...برگردونم

!هووم؟...

ز�ونت و گ��ه خورد؟...هوووم؟ -
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عث شد �ا ز�ونم و دراوردم و �شو�ش دادم که �ا
م چند ل�خندە ذوقنا� روی هر گوشه از صورت

...�ار چشم �چرخونه

وع کرد �ه قلقل� دادنم :خند�دو ��

...توله سگ تو چرا انقدر �انم� هان؟ -

هم  هم � خند�دم. داشتم از خندە � مردم
...دستاش و فشار � دادم که دست بردارە

... خودم و خ�س � کنماااا...�سه...آیی�� ....

خند�دو دستاش و ازم جدا کرد
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وی چند لحظه ا�� ت. خندە هامون بند اومد
ی شد که �� مقدمه و �� این ک ه سکوت س��

نه �ه ح �دونم � رف دارە درمورد �� حرف م��
:اومد

معصوم و ناز...ـ و� خ�� خوش�لنا 

؟... !...�� خوش�له؟!...��

ی چشمام ن�اهش و از �ل و گ�اە هاش گرفت و تو 
:زل زد

چشمات -

؟...
�
جدا
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ـ اهوم �ه مامان ات رف�� �ا �ا�ات؟

هیچ کدوم... 

!ـ مگه م�شه؟

...شدە د�گه...

ال آدم  معمو ...ند�دە بودم تا حاال!...چه جالب -
 اوقاتم حاال �ع�� ...�ا ش��ه ماما�شه �ا �ا�اش

...عجی�ه...اما تو...ترکی�� � شه

؟...تو... ت �ا �ه مامان ا...ت��ه کدومشون رف��
�ا�ات؟
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:خند�د و گفت

...ـ �ا�ام و که د�دی

اهوم...

...�ا نه؟ ـ خب بنظرت ش��ه ام

...راست اش نه...راست اش ...

...ـ �س حتما �ه مامانم رفتم د�گه

ە شدم و مبهوت گفتم :بهش خ��
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...حتما هم خ�� خوش�له...

:ز�ر چش� ن�ام کرد و گفت

چطور؟...ـ اهوم

شونه ای �اال انداختم

� طوری... ه��� هم��

� برداشت قهوە رو از روی م��

 خ� ...�خور نظرتو بهم �گو...
�

�ه �د بود ��
 �دە � کشمت...ها

�
��
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خند�د 

وع کرد �ه خوردن قهوە �ه خوردە از  شو خورد ��
مح�م دەق�ل اینکه �خواد �گه �. ل�اش و کج کرد

 نرنه
�

... زدم تو �ازوش که هفه شه و حر�

 �دە ها...
�

...حق نداری ��

:خند�دو گفت

ـ نه واقعا عال�ه دوست داشتم

؟... �  حس��
�

!جدی م��

ـ ارە ق��ونت برم خ�� خوشمزە اس 
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شکر...

وع کر  ...دمفنجون ام و برداشتم و خودمم ��

ی �ه هرچند انقدر �اهم گپ زدە بود�م که چ � ��
 نموندە بود

�
...یخ شد�شون �ا�

انداخت ن�ا� �ه درخت های داخل حیهط

رنج�شون بر�ای زرد و نا. منم بهشون ن�اە کردم
� �خش شدە بود  د و نفس عم��� کش�. کف زم��
:گفت

و دوست دارم ، احساس خو � �� بهم ـ هوای �ای��
...م�دە
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مخب طب�ع�ه ع��زم چون من متولد �ای... � ��

� کرد :ن�ام کردو �ش و �اال و �ای��

م�دونم -

:چشمام قدە نعل�� شد

؟... هت من که تاحاال ب!...تو از کجا م�دو��
!نگفتم

دن�اخانومه ...پروندە ات و خوندم -
...آ�ان۲۸متولد ...موحد

:وند گفتابرو�� �اال انداخت و �ا ل�خندی ژوک
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د؟درسته �ا اش��اە � کنم خانومه موح -

:مبهوت گفتم

�ارت درسته آقای مقدم...نه �ا�ا...

:�ا خندە لپ ام و کش�د و گفت

...ـ تولدت نزد�که ها ش�طون

اهوم م�دونم...

�ا خواهر  ـ خب حاال �گو ب�ینم �� �ه دونه ای
برادرم داری؟
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خندە ام گرفت

زە داری �اورم ن� شه �عدە این همه مدت تا...
این سوال و ازم � پر� 

:�ا خندە گفت

خودمم �اورم ن� شه -

خب حاال بهم م�اد کدومشون �اشم؟...

:چشماش و ر�ز کرد و گفت

ـ بهت م�اد �� �ه دونه �اشه
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...اوووف چقد �اهوش...

:خند�د و سوا� ن�ام کرد

خول و  راس م�گن �� �ه دونه ها �ا ... ـ م��م
�م؟هووم �ا ما اش��اە ش��د...دیوونه ان؟

 زدم دلم ن� خواست �خندم و� �� اخت�ار پ
�

و�
ە های اوج اونم �ا ن�اە کردن �ه خند. ز�رە خندە

وع کرد �ه خند�دن ...گرفته ی من ��

ازش دست اش و گرفتم و مح�م �ا دندونام �
� خندە هاش آخش و در اوردم. گرفتم :ب��
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یوونه اصال خودم د...غلط کردم ول کن...ـ آااخ 
...رو خدادن�ا ول کن تو ...ول کن درد دارە ....ام 

دا کردم�ا خندە بزور دندونام و از دست اش ج

...فلج شدم...ـ اخ اخ اخ

اریحقته تا تو �ا�� و � �ه � من نذ...

ن�اهش رو دست اش زوم شد

...ن�اە کن چ��ارش کردی وح�� خانوم -

� �لندی  �دون ن�اە کردن �ه دست اش ه��
خم ن�اش کش�دم دستام و روی �مرم بردم و �ا ا
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کردم

�ا من بودی؟؟؟...

�ه . ��ــــع از جاش �اشد و عقب عقب رفت
� ا. سمت اش دو�دم فتاد و هل اش دادم روی زم��

اش رو ش�م اش �شستم خندە ه. زد ز�رە خندە
توی  این �ار واقعا ترس و داشتم. متوقف شد

چشماش � د�دم

ی نه؟ـ ع��زم تو که ن� خوای منو �از �گ�� 

نام دندونام و چفت هم کرد و از �شت دندو 
:گفتم
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اش��اە �ه متوجه شدین اقااا...

آروم  �ا دستام گر�ش و گرفتم و نر� گوشش و 
� دندونام گرفتم ب��

�ا �ا...ـ دن�ا نگ�� ...نگ��

م تند تند نفس � کش�د دلم نیومد �ازش �گ��

آروم نر� گوشش و رها کردم

�ار��ال... ـ اف��ن دخ�� خوب

�ا لح�� . دم�م و �اال بردم و تو چشماش ن�اە کر 
� گفتم :تهد�د آم��
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ما... � گ��

وع کرد �ه قلقل� دادنم ادی روی از خندە ز�. ��
� افتادم ر صدای خندە هامون فضارو د. زم��

� شد. برگرفته بود م جیغ یهو متوجه �دی زم��
:کش�دم

واای یخ زدممم...

ب�خ�ال قلقل� شد 

� �دە ...ـ اخ اخ چقد زم��

 � �لندم کرد  دستاش و ز�ر �دنم برد و از روی زم��
 مح�م دست هام و دور گرد�ش حلقه کردم
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ل� هام �م و توی گرد�ش فرو بردم و از ترس �
دە ...و بهم ف��

... � � منو �ذار �ای�� � تورو خدا �ذا...حس�� ...رم �ای��

:�جاش متوقف شد و متعجب گفت

!ـ چرا؟

سم... از ارتفاع می��

:جیغ زدم

� ��ععع... �ذارم �ای��
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:ابروش و �اال انداخت و گفت �ه تای

...ن� ذارم -

ماااا... ...�ازت م�گ��

:خند�دو گفت

ـ تهد�د م�ک�� �� �ه دونه؟

ل اش �ا چشمای درشت شدە که از �ه طرف دل�
 که جر 

�
ات کرد ترس ام بودو از طرف د�گه حر�
:�ه ز�ون ب�ارە گفتم

!بود؟ِاە �ا نن منظورت خول و دیوونه که ن...
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منتظر جواب شدم تا جرواجرش کنم که 
 چشماش و �ست و . ل�خندی کنج ل�اش �شست

بوسه آروم صورت اش و جلو اورد که ل�ام و ب
 یهو دستام رها شدند و . ��ــــع عقب کش�دم

!افتادم

ای جیغ �لندی کش�دم و همزمان خودم و بر 
ن �ار ای. شوت کردن روح از �دنم آمادە کردم

...ودد�گه مرگ از رگ گردن بهم نزد�ک تر ب

� و آسمون متوقف شدم  � زم�� !...یهو ب��

چشمام و  �عد از سکو�� که فضا رو پر کردە بود 
!آروم �از کردم د�دم تو �غلش ام

:نفس راح�� کش�دم و گفتم
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...وای دس�ت درد نکنه...

...ـ آخ��ن �ارت �اشه جا خا� م�دی ها

ردە روی صند� �شوندم و �ا ق�افه ای بق ک
:گفت

...ـ خانوم فکر کردە ولش م�کنم

خند�دم

صند� ام و �ه صند� اش چسبوندم

... � حس��

وع کرد �ه قه وە روشو ازم برگردوند و ��
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...خوردن

�ه تا ابروم و �اال انداختم

!قهری؟...

:از ترس هی�� کش�دم و گفتم

!نکنه واقعا قهری...

:گفت  ز�ر چش� ن�ام کردو �ا اخما�� در هم

ن�ا�د �اشم؟ -
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معلومه که ن�ا�د �ا�� ...

ازم  ما� قهوە اش و برداشت و �امال روش و 
ە شد !برگردوند و �ه جای د�گه خ��

 چونه اش و گرفتم و صورت اش و �ه سمت
خودم برگردوندم

ارە �ا نه؟...قهری؟...

فتم و جلو ر ! حرف ن� زد فقط بهم زل زدە بود
...اروم ل�اش و بوس�د

؟... �ازم قهری؟...االن ��

� گذاشت قهوە اش روی م��
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وع کرد �ه بوس�د ...ن ل�امچونه ام و گرفت و ��

آغشته  و �از هم دل ب�چارە ام غرق بوسه های
!�ه عشق اش شد

قاومت اخه چرا من ن� تو�ستم در مقا�ل اش م
وس�دم د�گه کنم؟ چرا وق�� �غل ام � کرد �ا � ب

ن� تو�ستم نقش �ازی کنم؟

اصال چرا من انقد احمق شدە بودم؟؟؟

وی �د بودن و سخت بودن و �  د بودن �ل�ل ن��
داشتم از دست � دادم

د و اشک هام قطرە  �غض �لوم و در هم � ف��
دم قطرە مثل مروار�د روی دامن ح��ر سف�

� چک�د
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ازم جدا  اخ��ن بوسه رو هم �ه ل�ام زد و آروم
شد

روم �ا چشمای خمار اش توی چشمام زل زد آ
:لب زد

دن�ا...ـ خ�� دوست دارم

دلم لرز�د

خال� احساس اش و توی چشماش د�دم

د�دم که احساسش از عمق وجودش �شأت 
!گرفت

 درک اون �ا �ق�ه فرق داشت و من این �امال 
محو چشماش شدە بودم. � کردم

...چشمام پر از اشک بود
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ام و چند �اری �ل� زدم و دونه دونه اشک ه
روانه ی گونه هام کردم

ی � گفتم � از هم �از  بزور لب هام و . منم �ا�د چ��
:کردم و گفتم

...منم دوست دارم...منم...

تظاهر ( ل�خندی از � ذوق زد و �� اینکه �گه
:گفت) نکن

...ـ برم قهوە هارو عوض کنم ب�ام

:�م و ز�ر انداختم و پچ زد

برو...
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و  قهوە های �د شدە رو توی سی�� گذاشت
وع �ه �ار . �اشدو رفت �دن کرد�ارون نم نمک ��

ها  �ه برگ های برخورد � کرد و از شاخه
ها روی دونه دونه ی برگ . جداشون � کرد

...چشم چرخوندم

فته ام �از فکرو خ�االت عذاب آورم �ه دل آش
ری � کرد چنگ � نداخت و درد هام و بهم �ادآو 

دو  و � خواست که بهم �فهمونه حق ندارم
ن �ا آرامش دق�قه آرامش و �ه دلم راە �دم که او 

...غ���ه ت��نه

؟ ...ا�ه واقعا من عاشق این ��ە شم ��

...تهنه نه هیچ وقت ن�ا�د این اتفاق بیوف

 ح�� فکر کردن �ه این که �عدش چه اتف
�

ا�
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د� افته اشک و �ه چشمام تزر�ق � کر 

ای یخ زدم اش�ای داغ ام  آروم آروم  روی گونه ه
گرفته سکوت عجی�� فضارو در بر . ُ� م�خوردند

بود

ی �ارو�� ـ خب خب دوتا قهوە ی داغ تو این هوا
...� چس�ه

دم��ــــع اش�ام و �ا� کردم و بهش ل�خند ز 

� گذاشت و کت گرم آ و�زون قهوە هارو روی م��
هام  شدە �ه شونه اش و برداشت و روی شونه

انداخت

...ـ �ما نخوری �ه وقت دوردونه
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...�م و ز�ر انداختم

:کنج�او گفت

ـ ب�ینمت

اال برددست اش و ز�ر چونه ام برد و �م و �

:اخماش درهم شد

!ـ گ��ه کردی؟

� هام و روی گونه هام کش �دمدو�ارە آست��

...نه �ا�ا گ��ه چ�ه...
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تو فکر رفت

واسه این که �حث و عوض کنم قهوە رو 
برداشتم 

ن�اە اش  ز�ر چش�. �ه خوردە از قهوە رو خوردم
!هنوزم تو فکر بود. کردم

؟... ...هوی داری �ه �� فکر م�ک��

 کردو گفت
�

:پو�

...ـ �ه 

�ه؟...
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:ز�ر چش� ن�ام کرد و گفت

ـ �ه �ه خانوم

� ن�اە اش کردم و گفتم :خشمگ��

مااا ولت م�کنم و ...شما خ�� ب�خود � ک�� ... م��

:پوزخند خندە داری زدو گفت

خانومه من...دست رو نقطه ضعفم نذار -

جلو اومدو وسط پ�شو�� ام و بوس�د
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...ـ قهوە ات یخ نکنه

و �ه  بهش ل�خند زدم و فنجون و �اال اوردم
 نفس عم��� گش�دم گه �ا . خوردشو خوردم

 کردم
�

...د�دن �خار دو�ارە پو�

ارج � شد عادت داشتم �ا �خار که از دهان ام خ
ە �ه راە �ازی � کردم بهم حس خو�� � داد را

خارج � شد  � کردم و �� �خار از دهانم) هاااا(
و �� حال � کردم 

...ـ چ��ار � ک�� توله؟

د جیغ که از در . تند لپ ام و �ه دندون گرفت
:کش�دم
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� دردم گرفت... ههههخدا ازت نگذر ...اااخ حس��

شو�� ��ــــع دو�دم تو خونه و از آینه ی دس�
ش هنوز  خودم و ن�اە کردم جای دندونای مرت�ه

نق و  ز�ر لب �ا ! روی گونه ام نقش �سته بود
:گفتم نوق

داخوب شد زخم �ش...خدا ��م چ��ارت کنه...

اد اومدو توی چهار چوب در دس�شو�� وا�س
 دستم و روی جای دندوناش گذاشتم و از 

ون اومدم الم �ا کنج�اوی دن�. دس�شو�� ب��
میومد

ب�ینم صورتتو... ـ چت شد یهو؟
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ونجا�� که از ا. ا�ار � کرد که دستم و بردارم
ە حس کردم   �اعث شد گونه ام حسا�� درد �گ��

سونم اش مسلما  �ه خوردە نگران اش کنم و ب��
!اتفاق خا� ن� افته

:�ا صدا�� �غض آلود گفتم

داز صورت ام دارە خون م�ا...زخم شدە ...

ه دل اش �ا کنار هم چ�دن چند تا �لمه ترس و �
!تزر�ق کردم

 دن�ا؟
�

اش بردار  بردار دس�تو ب�ینم! ـ جدی م��
د�گه
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 آخ که چقدرم نگران کرد�ش حال � داد 

ق�افه اش  واسش ادای گ��ه کردن رو در اوردم از 
داشت سکته م�کرد.پ�دا بود

 ـ ق��ونت برم دس�ت و بردار ب�ینم چت
؟ م�خوای...شدە  مت دک�� ب��

:صورتم و �ا دستام پوشوندم و گفتم

نهه...

 �� دلش واسم سوخت و ق��ون صدقه ام �
� انگشتام ق�افه ی ترس�دە ا. رفت ش و ن�اە از ب��

� کش�دم کردم و آروم دستم و �ای��
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�د بهش دروغ تا د. �ش و �اال اوردو بهم ن�اە کرد
 جدی گفتم �ل ترس اش پ��دو ق�افه اش �امال 

� گفت! شد :�ا لح�� تهد�د آم��

ـ � �ه � من � ذاری ارە؟؟؟

ند که دندونای سف�دو مرتب اش و �ه هم چسبو 
سونتم اشتم جیغ کش�دم و �ا �ه فرار گذ. ب��

ل کردمپ��دم تو اتاق خواب و درو از �شت قف

 رفت �شت در وا�سادە بودو از خندە ر�سه �

:تقه ای �ه در زدو گفت

ـ �از کن �ار�ت ندارم

�از ن� کنم م�خوای ناقصم ک�� ...
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م�دم ـ �ا�ا �از کن �خدا �ار�ت ندارم قول

برو �عدا ب�ا...ن� خوااام...

ـ � خوام ب�ام واست پ�انو بزنما

م درو براش �از تا اسم پ�انو رو اورد �� اخت�ار آرو 
نکنا کردم دستاش و �شت �مرش برد و مثل ما

وارد شد

رموز گوشه ز�ر چش� بهم ن�اە کرد و �ا ل�خند م
ق�قه چند د. ی ل�ش �ه سمت پ�انو قدم برداشت

!ای �جام موندم و فقط ن�اهش گردم
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و بزنم د�گهـ چرا اونجا وا�سادی؟ ب�ا واست پ�ان

اومدم...�اش...ها؟...

نه اما منتظر شدم �ش�. رفتم و کنارش وا�سادم
!اقدام نکرد

؟... �س چرا ن� شی��

� ...ـ � خوام بهت �اد �دم تو �ش��

...وعماون نم�دو�ست که من خودم استاد پ�ان

وردە برام و� از اونجا�� که دلم � خواست �ه خ
د �ا نه �ه توضیح �دە ب�ینم استاد بودن بهش م�ا

...روی خودم نیوردم
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م جدی؟فک م�ک�� بتونم مثل خودت �اد �... گ��
�ا نه؟

اهوش تر از ـ معلومه که میتو�� ق��ونت برم تو �
این حرفا�� 

�شت پ�انوش �شستم

رم خب حاال �ا�د چ��ار کنم؟اومدو کنا...
�شست

ارو توضیح د � اد و �ک ساع�� واسم �ه �ی چ��
نها ت. من ح�� س� نکردم متوجه حرفاش �شم

قط تماشاش �اری که ازم بر � اومد این بود که ف
ی کنم و توی دلم تکرار کنم که تو همه ج � ور چ��
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 ن� کنه ل�اس �اشه �ا 
�

!شغل بهت م�اد فر�

وع  �عد از �� توضیح �الخرە بهم گفت که ��
�ج اف�ارم تازە خودم و از جهان پر ه�ج و م. کنم

ون کش�دم و ن�اهم و ازش گرفتم ...ب��

وع کردم �ه نواخ � قطعه �لو�� صاف کردم و �� ��
ذرە ای  تو تمام اون مدت. ای که عاشق اش بودم

ز ی بود که حرف ن� زد و من تمام تمرکز م رو سا
...توی مغزم �� در �� تکرار � شد

دا در تو �لد بودی و واسه من ا...ـ �سم هللا
وضیح ف�م درد گرفت انقد واست ت... � اوردی؟

نه تو �ا�د منو در ...دادم � س �دیچه خ��م م��

شد �ه حرفاشو ق�افه ی متعجب اش فقط � 
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م نزدم
َ
...خند�دم و د

!ـ � خندی؟

چ��ار کنم اخه ؟...

مه زد �� �لندم کرد و رو تخت گذاشتم و روم خ�
...حرف �ه چشمام ن�اە � کرد   

وع نکنااا... هوی هوی �از ��

!چیو؟ -

ی که �عدش �ه دوش آب �د ... � همون چ��
منجر � شه

1291



:فتخند�دو ن�اهش و توی چشمام چرخوندو گ

ـ آخ که من چقد چشمات و دوست دارم

�ا حرفاش بهم آرامش � داد

د �ادم برە من ن�ا�.اما نه من ن�ا�د رام اش � شدم
ال دخ�� کوروش ام ک� که حا�� �خاطر �ا

 � �ن دوست اش و زم�� کش�دن خودش به��
...بزنه

تو دام  ن�ا�د خودم و . ن�ا�د رام حرفاش � شدم
...� نداختم

؟ـ ق��ونت برم چرا اینطوری ن�ام � ک ��
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ون اومدم و گفتم :از فکر ب��

...ه��� ...

:پ�شون�م و بوس�د و گفت

ون  ...ـ �اشو ب��م ب��

:متعجب گفتم

؟... !واسه ��

خور�م ـ ب��م �ه چر�� تو شهر بزن�م وشام �
...�اشو ل�اساتو بپوش...د�گه
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ون ... ...آخ جون ب��

ر دست �ه ـ � دو�ستم انقدر ذوق � ک�� زود ت
�ار � شدم

�ه سمت در خرو�� قدم برداشت

ی؟... االن داری کجا م��

...ـ حموم

دوش آب �د...

:�ا خندە گفت
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-  
�

 ن�
�

م�ای!...ومشا�دم ولرم از کجا معل...ای ��

�خواد �امال مسخص بود که م. ن�اهم روش موند
ش�مون � �ه �م �ذارە منم خوب �لد بودم �

اش کنم

ارە...

:�تا�ام و متعجب ن�اە کرد

م ...ـ نه مر� خودم م��

از روی تخت �اشدم و �ه سمت اش رفتم

ندە دست اش و گرفتم �ا لح�� التما� که خ
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:توش م�ج � زد گفتم

منم ب�� ...منم ب�� ...

ون ترس�د و دست اش تند از توی دست ام ب ��
:کش�د

...ـ ولم کن دخ�� غلط کردم �خدا

:�� اخت�ار زدم ز�رە خندە

�مون خوشم م�اد خ�� زودم از حرف ات �ش...
 �� �

ل�خندی زدو �ه سمت در خرو�� رفت 
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� چمدون ل�اس ام رفتم

�� رنگ �مدو و �از کردم ل�اس �التوی قهوە ا
ە د. �لندم و پوش�دم � ت�� اشتم و �ه �ه شلوار ج��

ام و دم �لوز �افت طو� اونارو پوش�دم و موه
دونم اس�� �ستم لوازم ارا�شم و از توی چم

دراوردم

ات �ه �ه آرا�ش مال�م خوش�ل کردم و �ه رژ م
ە و ارا�ش های غل�ظ متنفر  ل�ام زدم از رژهای ت��

� �. بودم ا حوله د�گه امادە شدە بودم که حس��
قب یهو ترس�دم و ع. ی حموم جلوم ظاهر شد

کش�دم

� گ��ه ها �� �و صدا یهو ظ... اهر چرا ع��
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؟ �� �

ـ �مال �� اد�� تو در من اثر کرد

خ�� هم دلت �خواد...

؟ ـ دلم نخواد ��

� شد اون حوله  �ع�� ز�ر . ن�اهم روش �اال و �ای��
!لخت بود؟

...از فکر خودم خندم گرفت

...معلومه که لخته

مگه دست خودته...
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 خ�� ررر
َ
...ـ ن

ونه�مشو ل�است و بپوش پوس�دم تو این خ...

ون تا خب ع��زم ب�ا برو ب�� ...ـ اوە چه خشن
...��ــــع حا�� شم ب��م ، �دو

بهش  �� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام �شست �شت
وا�سادم

من تورو چ��ار دارم ل�است و بپوش ...
اصن � خوای چشمامم و ب�ندم؟...ع��زم

ـ نخ�� 
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!وا...

ون ـ وا ندارە من �ه تو اعتماد ندارم ب �ا برو ب��
...��ــــع

دم ل�ام و درحا� که بزور کش ل�خندم و �سته بو 
:آو�زون کردم و �ا نق و نوق گفتم

ن� خوااام...

فت و �ه از حر�ات ام خندە اش گرفت دستم و گر 
سمت در خرو�� بردم

ون �چه پرو ـ برو ب��
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...درو �ست

ون نیومد اە افتادم ر .�ه خوردە منتظر موندم ب��
ه �ه سمت جا کف�� بزرگ دم درخرو�� چ�م

وم اوردم و پوش�دم ن�ا� ب هشون هام و ب��
انداختم

دند � برق م��

� و م � �� تم�� رت�� بر عکس ��ای د�گه حس��
ع مرتب تر درواق! بود و این خ�� برام جالب بود

!از �ه مرتب واق�

تم و �عد از پوش�دن چ�مه هام روی م�ل �شس
و �له اش �الخرە � . �ه خوردە �ا گوش�م ور رفتم

ن�اە کردم پ�دا شد �اشدم و بهت زدە �تا �اش و 

و  �ه کت و شلوار طو� �ا جل�قه ی طو�
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هن سف�د �التوی �لنِد مردو�ش ام ر  وی دست پ��
...اش انداخته بود

!ـ چ�ه �دە؟

ارە خ�لی�� ...

؟ !ـ شو��

 نه جدی م��م خ�� ضایع اس برو عوض...
اشون کن

 بهش مثل این که خودش ام � دو�ست که خ��
 جلوی آینه ی بزرگ قدی جلوی در ...م�ان

خرو�� رفت ن�ا� �ه خودش انداخت
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...ـ خ��ه که

...وق�� من م��م �دە �ع�� �دە...

ە د � �گه بپوشم ـ ای �ا�ا دن�ا تا من برم �ه چ��
ساعت دە م�شه ها � خوای نصف شب از 

ون؟ خونه بزن�م ب��

ە د... � �گه بپوشمن اینارو دوس ندارم برو �ه چ��

داشته �اش  ـ ق��ونت برم حاال این �ه �ارو دوست
و ل�اس من قول م�دم دفعه ی �عد �ه سل�قه ی ت

بپوشم
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ا�� که ل�اساش انقد بهش � اومدند که �ه کس
� اش حسود�م  � خواس�ند �ا این �و وضع ب�ی��

دارک و اون تا زما�� که من قرار بود م! � شد
م �ا�د فقط . بودفقط مال من �  واسه �ا�ا ب��

:�ا عص�ان�ت گفتم! فقط مال من

واسه  هر وقت من مردم از این ل�اسا بپوش...
ا ...جذب دخ��

� ام و ازش گرفتم و از در  خرو��  ن�اە خشمگ��
ستم � دو�. دور شدم و روی تک م�� �شستم

ی. �� از برخوردم ناراحت شدە ازش  اما خ��
!�شد

منم س� نکردم برگردم و ن�اهش کنم 

ار مش� �عد از ن�م ساعت �ا �ه کت چرم و شلو 
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ت سف�دش جلوم ظاهر شد و کتوهای اس��

!ست اش بود�التوی قهوە ا�م و �الە و شالم تو د

:فت�ه سمتم گرف�شون و �ا اخما�� درهم گ

ـ �اشو اینارو بپوش

 چقدم. از دست اش گرفتم اشون و پوش�دم
م ��م اما جرات نکرد. ل�اساش بهش � اومدند

...دوسشون ندارم چون معلوم بود عص��ه

فتماز کنارش رد شدم و �ه سمت در خرو�� ر 

احساس کردم �جاش وا�سادە و حرکت 
!... نکردە
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�ه سمت اش برگشت ام

...چرا نم�ای؟ ب�ا ب��م د�گه...

ـ � خوای �ا این �و وضع ب�ای؟

ودم خ�� ن�ا� �ه ل�اس هام انداختم از نظر خ
:بهت زدە گفتم. عا� بودند

!چشونه مگه ؟...

ـ ن� خوای د�مه هاتو ب�ندی؟

نه اینطوری خوش�ل ترە...
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ابون ـ و� من خوش ندارم مردای کوچه و خ�
...چشمشون رو تو �اشه ها

:�ا ابروها�� گرە خوردە گفتم

 ل�اساتو � من داری در م�ار ...
�

ی؟تال�

اش و گرە د�مه ی �التو ام حر� �ستم و �م��ند
ز خونه دستام و تو ج�ب ام فرو بردم و ا.زدم

ون اومدم � اش تو محوطه بود س. ب�� وارش ماش��
شدم و منتظر موندم تا ب�اد

تاد�مطو� نکش�د که �شست و �� حرف راە اف

ز � ح�� �ه �لمه هم �اهم حرف نزد�م �عد ا
� وا�ساداز تو ش�ش ه ی کردن �� راە ماش��

� ن�ا� �ه دورو بر انداختم تو ت راف�ک ماش��
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بود�م 

...اونم چه تراف�ک سنگی�� 

� دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک �
...شد

له چشمام مثله قل�م مثله رو�ام مثله جونم مث( 
�خوام م�دونم �اورش سخته من اینجوری تورو م

هام من  من اینجوری تورو م�خوام تو هنه لحظه
نگذشت  از وق�� تورو د�دم زمان �ک ثان�ه ام

)ت؟مگه م�شه تورو د�دو از این رو�ا گذش

ە شد � خ�� م و �ادە �ه خودم اومدم د�دم �ه حس��
� �اری که د�دم اش افتادم ردم �غض ک. اول��
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ت ��ــــع موز�ک و قطع کردم و �غضم و قور 
...دادم

من م�دونم م�دونم دارم �د�خت � شم 

قلب واموندە  من م�دونم دارە �ه اتفاقا�� دارە تو 
...ام میوفته

وع این اتفاق ز  ما�� بود اصال احساس � کنم ��
� �ار این آهنگ توی خلو  ت که برای اول��

ق دونفرمون �خش شدو من ازش پرس�دم عاش
شدی �ا نه؟

...اصال لعنت �ه این آهنگ لعنت �ه من

� که هر �ار �ا �ار اش � اعث � شه لعنت �ه حس��
!حس کنم �د�خت شدم

� � چک �د قطرات �ارون روی ش�شه ی ماش��
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� دادم و دستم و �ه در م � تک�ه ش�شه رو �ای�� اش��
ون دادم و �م و روش گذاشتم نصف صورتم ب ��

� بودچه هوا�� �ه �ه ...از ماش��

روی  چشمام و �ستم قطرات �ارون اروم اروم
...چقد حس خو�� داشت.صورتم � چک�د

ه وقتــ هوووی خانوم خوش�له �ما نخوری �

از کردم و �ا صدای �لند �ه مرد غ���ه چشمام و �
�م و تو اوردم

اچه آدم های �� آبرو�� پ�دا � شه ه... 

� �ش��دم �م و برگردون دم ب�ینم صدا�� از حس��
��  عکس العمل اش �س�ت �ه حرف اون غ���ه
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 نزد که �جاش نبود
�

!...بوداصال چرا حر�

� پ�ادە شدم ...از ماش��

 � د �م وای خدای من وسط خ�ابون چه دادی م��
فل موندە بود ش�شه ی اون مرت�که رو �ا ق

� �ه س مت فرمون تو دس�ش �شکنه جرات رف��
اش و نداشتم

!... نه میتو�سم برم آرومش کنم 

د �ه جا نه �ا این وض� که �ه وجود اومدە بو 
� اون �� آدم دور ماش! آروم و قرار داشتم ��

� جمع شدە بودند دلم � خ واست مردە و حس��
م از تو اون جمع ون برم و دست اش و �گ�� �ت ب��

...اش �کشم اما نه

� � �شستم به�� بود درو  �شستم و . تو ماش��
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دلم آشوب بود. مح�م ک���دم

...خدا�ا �ه �ال�� �ش ن�ارن �ه وقت...

س م�کندم  پوست لب ام و از ترس و اس��

احت و نگران اصال من ن� فهمم چرا �ا�د انقد نار 
...� شدم ؟

�ه  احمق �خاطر تو �ا رو آبروش گذاشته...
...خودت حق �دە خب

اش بهانه  ته دلم م�دو�ستم حرفام و اف�ارم همه
 س� ای بود واسه ان�ار کردن احساساتم و�

� کردم �ه روی خودم ن�ارم

خم کنه و اصال �ا�ا که اینجا ن�ست که اخم و ت
سونتم هر�اری دلم �خواد � کنم � ه ک� هم ب��
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...ر�� ندارە

...ای خدا داشتم �م �م دیوونه م�شدم

هنوز هم ن�اە ام �ه رو �ه رو بود

� اومدو � شست قفل �عد از �� دادو ب�داد حس��
 �  و �ا فرمون و رو صند� عقب پرت کردو ماش��

نا� بودترس. عص�ان�ت روشن کرد و راە افتاد�م

ام�ان  خودم و �ه در چسبوندە بودم که تا حد 
�ر نظر ز�ر چش� حر�ات اش و ز . ازش دور �اشم

 دست اش و روی دندە ی اتومات�ک. داشتم
� گذاشت دوست داشتم آرومش کنم. ماش��

ست اش روی د دست ام و آروم و �ا ترس و لرز
...گذاشتم
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... � ص �م حر ...او�� چقد �دن ات �دە حس��
�خور موهات سف�د � شه ها

...ـ ولم کن دن�ا عصا�م خوردە

م�اد  ق��ونت برم اعصاب خوردی ندارە پ�ش...
د�گه

:داد زد

...ـ پ�ش نم�اد از �خت �د منه

؟... ری معلوم هست اصال �� دا...وا �ع�� ��
؟ �  حس��

�
م��
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ه صداش �ا عص�ان�ت �� اینکه لحظه ای س� کن
� برای �ار دوم داد زد  :و ب�ارە �ای��

تو ...�ـ مش�ل اینجاس که تو مردارو ن� شنا
تو ه��� و ...آدم حرف گوش ک�� ن�� 

نم�فه�

د � !داشت �م داد م��

د �ا  اصال ان�ار نه ان�ار داشت �ا من حرف � م��
�از  �م موندە بود دهنم.ک� که دوسش دارە

ش کنم که �شه و هر �� از دهن ام در م�ادو �ار 
نه �ش�نه �جاش و �فهمه دارە �ا � حرف � م��

سکوت  �ه نفس عمیق کش�دم و در برابر حرفاش
سونم اش دست ام. کردم و بردم  واسه این که ب��

� که �ازش کنم � د. �ه سمت در ماش�� ر ماش��
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حال حرکت بود دستم و گرفت و کش�دم 
گوشه ی خ�ابون وا�ساد. سمت خودش �ه

م�دو�� ...زدە �ه �ت...ـ چ��ار م�ک�� دیوونه؟
� و  ا�ه � افتادی �ه �ال�� �ت � اوند  من زم��

حالیته...زمان و بهم � ر�ختم

:ف��اد کش�دم

حوصله ات ...ولم کن م�خوام برم...
عص�ا�م خورد کردی د�گه...ندارم

ـ مگه دست خودته؟

تونم معلومه که می...معلومه که دست خودمه...
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برم

حق نداری...ـ حق نداری بری

:از � عص�ان�ت پوزخندی زدم و گفتم

� ت�ل�ف م�ک�� که من ک... جاها حق تو داری تعی��
!دارم کجاها ندارم؟

"ف��اد کش�د

ارە چون دوست دارم -

ی ��م � سکوت عجی�� . د�گه نتو�ستم چ��
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صند�  آروم �شتم و �ه �ش�� . ب�نمون حا�م شد
ز�ر لب  .تک�ه دادم و �ه رو �ه رو چشم دوختم

:گفتم

وس تو ا�ه منو د...دوست دارم... دوست دارم...
داش�� که �م داد  ن� زدی

:م پچ زدل�اش و روی گونه ام لغزوند و در گوش

� ب�اد ح�� ا�ه �ل جها - ن برزخ آسمون �ه زم��
...شه من تورو دوست دارم دن�ا

 ب. توی چشماش زل زدم
�

رای واقعا د�گه حر�
� نداشتم وی البته اونپ خ�� زود جل! گف��

.  کردحرفام �م میورد عص�ان�ت اش فروکش �
� بودم حداقل توی این �ک مورد مطم��
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...راە افتاد�م 

� و   جلوی �ه رستوران ش�ک و خوش�ل ماش��
ج ت��ن دن. متوقف کردپ�ادە شد�م و وارد شد�م
جای رستوران �شس��م

ر گو�� ام و د. گو�� ام و ش��دم  pmصدای 
�ا افتادە اسم �ا. اوردم و صفحه اش و ن�اە کردم

!بود

� ن�اە کنم که یهو   اومدم که ز�ر چش� �ه حس��
شت �اهاش چشم تو چشم شدم اونم دق�قا دا

ام و �م درحا� که دست و �! من و ن�اە � کرد
:کردە بودم گفتم

...�� از دوستامه...
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 نزدم ع��زم
�

ـ من که حر�

!یهو �ا�ا زنگ زد

� �اشدماز � م. �ارسون اومد و بهمون منو داد ��

ارش �دە من برم دستام و �شورم ، تو سف... ا ِم...
...م�ام

ن�اە دن�اله داری بهم انداخت

صل �� توجه �ه سمت �و�س بهداش�� رفتم و 
...کردم

الوو...
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�لم ؟...ـ سالم دخ�� خو��

:�ا عص�ان�ت گفتم

ارە ارە خ��م...

؟ ـ چرا انقد عص��

� شام بودم...چرا ن�اشم؟... ...� م��

دم � قطع کن ...ـ اوە ب�خش ، م�دو�ستم زنگ نم��
مت �عدا م�گ��

ع زنگ حرف ات و بزن دو�ارە �د موق...نه نه...
�� ��ە شک � کنه � ...م��
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سم و ...ـ ه��� فقط م�خواستم حالت و ب��

 ...� ا ��ە را�طه ام �...ن� خواد حالم و ب��
�ه ...ردخ��ه ، در ضمن بهم ابراز عالقه هم ک
 

�
... � کنهخانوادە اش هم گفته دارە �اهام زند�

ی پ�ش همینطور ...�ار��الاا...ـ اوە چه دست پر
...بری �ک ماهه د�گه پ�ش مامان�� ها

:ز�رلب گفتم 

مردە شووور...

؟ !ـ �� گف��
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خدافظ...ه��� ه��� من برم...

وارد �و�س بهداش�� شدم. قطع کردم

ام و گو�� ام و توی ج�ب ام گذاشتم و دست ه
مون رفتم. شستم � خارج شدم و �ه سمت م��

� ها رد � شدم که � م�� ...داشتم از ب��

...توندستمال �دم خدمت...ــ جوون چه خانو�

:ز�ر لب گفتم

عوضی�� ...

شدم  �� اهم�ت رد . ح�� س� نکردم ن�اش کنم
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!که صدام زد

...ــ �ا توعما خان�

� برگشت �ه سمت ام ه مثل این ک. یهو حس��
دا تو دلم خدا خ. صدای مردە رو ش��دە بود

اما . رگردە� کردم که فک کنه اش��اە ش��دە و ب
...جلو رفتم و �شستم! ن�اە اش روم بود

...اوووف چه غذاها�� ...

...�خور نوش جونت -

مشغول خوردن بودم که چشمم بهش افتاد

!�ا غذاش �ازی � کرد و تو فکر بود
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عشقم...

:�ش و �اال بردو ن�ام کرد و گفت

!ـ جان؟

�خور د�گه...

...ـ دارم � خورم ع��زم

مشغول شد�م

...و� هنوز هم �� اشتها بود و تو فکر
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� تو بود که حساب ک. شام و خورد�م ....نهحس��

ای تازە منم از �س تو فضای �سته بودم دلم هو 
...�ادجلوی رستوران منتظر موندم تا ب. خواست

�تم �ا �ه آد� که تو ل�اس اردک بود و هم ر 
ە شدم قص�د خ��  ب�� و �ا رقص و ب�� . موز�ک م��

زاون ا شادی اش خندە رو ل�ای آدم ها�� که
...محدودە رد � شدن  � اورد

مت ام �ه س. �� اخت�ار جلو رفتم بهش دست زدم
ه نوک اش و �از کردم که ب�ینم چ! برگشت

...ش�ل�ه

وع کرد �ه خند�دن ��!

؟ !ــ خانم داری چ��ار م�ک��
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فتم�ا ش��دن صدای آقا�� ترس�دم و عقب ر 

!تو مردی؟...

�ه �� �له اش و برداشت و موهاش و مرتب کرد
� بود �ا ق�افه ا�� م عمول�ه هم سن و سال حس��

ش ل�خند اش �ه جورا�� جذاب ا. �س�تأ خوب
کردە بود

...ـ �ا اجازە تون �له

ام  متعجب از حرکد چند لحظه ی پ�شم خندە
:گرفت و گفتم

!...ب�خش�د من �ه خوردە کنج�او شدم...
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...ــ نه �ا�ا اش�ال ندارە

خند�دموای �ا ن�اە کردن بهش �� اخت�ار � 

!ــ چ�ه؟

�اش کنم� شه اون �له رو �دی ن...ه��� �ا�ا...

 � اردک عروسک و �ه سمت ام گرفت ازش
گرفتم اش

!اوە چقدم گندە اس...

...ــ ارە د�گه �ا�د �مون توش جا شه
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خفه ن� �� اینو میپو�� ...

ــ نه �ا�ا عادت کرد�م

:�ا خندە گفتم

�دون �له برقص ب�ینم...

وع �ه رقص�دن کرد د گذر هر� قص. خند�د و ��
ە هام خند. و داشت وا�م�ستادو ف�لم � گرفت

اوج گرفته بود

� خندە هام یهو چشمم �ه ق�افه ی ا عص�ا�� ب��
� افتاد س شد  �ل خندە هام ت�د�ل �ه تر . حس��
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:ردمو �ل��� صاف ک ��ــــع خودم و جمع کردم

ِاهم...

م داشت �له ی اردک هنوز تو دستم بود ��ە ه
وندە بود انقدر ترس�دە بودم که �م م. � رقص�د

� در برم ...�له رو بندازم زم��

� ��ــــع �ه سمت ام اومد و دست ��ە ر . حس��
وقف کردگرفت مثل �ه پر اورد و رو �ه روم مت

� ��ە ی ب�چارە کپ کردە بود و مدام ن �اە اش ب��
� رد و �دل � شد !من و حس��

� آبرو ر  �زی کنه دلم � خواست ق�ل اینکه حس��
 �ا این خودم و کنار �کشم و ��م من هیچ �سب�� 

 نم�دونم �! اصال ن� شماسمش! آقا ندارم
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!هست

ون اومدم :که �ا سوال ��ە از فکر ب��

ی شدە ؟ � !ــ چ��

ترس�دم ح�� �ه �لمه هم حرف بزنم

� �له ی اردک و ازم گرفت و مح�م ک ���د حس��
د ��ە جوری که �م موندە بو . �ه س�نه ی ��ە

 � !پرت شه کف زم��

� برداشته بودن د و همه دست از ف�لم گرف��
ە شدە بودند :�د�ا عص�ان�ت غ� ! بهمون خ��

ت در ـ دفعه ی اخرت �اشه این کوف�� و از � 
...م�اری هااا فهم�دی�� 
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:بزور لب زد. ��ە بهم زل زدە بود

آرە فهم�دم ...آرە...ــ آ

ز فک اش و گرفت و رو �ه روی صورت پر ا
:خودش قرارداد خشم

...ـ کجا رو ن�اە م�کنی�� مرت�که

!مثل من ��ە از ترس داشت �س � افتاد دق�قا 

� گرفتم آروم  و نگران گفتم :دست حس��

� ولش کن... ...حس��
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� جمع�ت رد  مح�م مچ دستم و گرفت و از ب��
س اش شد�م انقد مچ ام درد گرفته بود که ح

� و برام �از کرد. ن� کردم ...شستم�. در ماش��

� که چه عرض کنم ب�ش�� ش� �ه البته �شس��
� بود �ا اسمش و �شوند ن هم اج�ار �ه �شس��

...� شه گذاشت

ا�د �ا اون این �ار د�گه واقعا تقص�� من بود ن�
دم � اسه داد خودم و آمادە کردم و . ��ە حرف م��
�شست و حرکت کرد�م . و قال هاش

...و �از هم سکوت

...بهش ن�اە کردم

ال حرف ابروهاش �دجور بهم گرە خوردە بود اص
د و این خ�� عذاب آور بود � ...نم��
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� تقص�� من بود م�دونم... ...حس��

 اش و � کرد
�

!�� توجه رانندە �

ب�خش�د د�گه تکرار ن� شه خوو...

� کرد که  اصال ان�ار نه ان�ار �ه جوری وانمود 
...اصال ان�ار �ش��دە حرفام و

ن اینم قول م�دم �ذارم تو ل�ست آخ��...
�اشه؟...�ارها

� و متوقف کرد مس آروم  دست اش و ل. ماش��
کردم
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ن�ام کن د�گه...عشق من...

نداخم اش محو شد اما روش و ازم برگردو 

...د�گه داشتم عص�ا�� � شدم و منفجر

...هوی �ا توعما...

و  اما �ه جای عص�ان�ت خم شدم و دست اش
!بوس�دم

� خوای گ��ه کنم؟...

یهو درو �از کرد و پ�ادە شد

ه �غض احساس � کردم �. �ه جورا�� دلم گرفت
...و �سته بزرگ توی �لوم گ�� کردە و راهه نفسم
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دندونام و  !اما غرورم اجازە ن� داد اشک ب��زم
دم و گفتم :حر� بهم ف��

م ن�خش اصال ه...ن� �خ�� ؟...اصال �جهنم...
برام مهم ن�ست

!مثل این جدی جدی �غض کردە بودم

...چرا خ�� هم مهمه...

�غض و ب�خ�ال شدم. �ا �از شدن در

ار ازش �شست و �ه �اسه ی گندە �اقا� که �خ
ون �ه سمت ام گرفت د ب�� � قا� متعجب �ا. م��

...هارو ن�اە � کردم
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!وا...

ـ االن این وا �� بود؟

ی �ا... قا� وسط معذرت خوا� �ا � �� م��
ی؟ !� گ��

:خند�دو گفت

ی این �...ـ اخه �اقا� فروشه داشت � رفت  گ��
...و �ا نه

ازش گرفتم اش

...واقعا که ...
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�ِد آش�� شد�م؟...ـ چ�ه �ِد �خش�دمت؟

!آش�� شد�م جدی؟...

ـ اهوم

وع کردم �ه خوردن �اقا� ه ا�ا ذوق ��

:پوزخند خندە داری زدو گفت

...ـ �شکر نکن�ا

نه ن� کنم نگران ن�اش...

ون و ن�اە کرد. چند د�قه ا�� گذشت م کنار �ه ب��
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�  ش�شه رو دادم. �ارک خ�� خوش�ل بود�م �ای��
ە شدم ون خ�� ...و �ه ب��

ون؟ ـ م�خوای ب��م ب��

:�ه سمت اش برگشتم و گفتم

!جدی ؟...

...پ�ادە شو...ـ ارە خب 

:�ا ل�خند گفت. بهت زدە ن�اش کردم

!کجا رو ن�اە م�ک�� پ�ادە شو د�گه -
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ی طوال�� و �اهم قدم. پ�ادە شد�م زد�م و  مس��
 �عدشم از فرط خست. گرم گفت و گو شد�م

�
�

...خودم و روی ن�مکت ولو کردم

م و جسمم و حرکت داد. �ا خندە کنارم �شست
و روی  ل�ای گرم اش. �م و روی زانوش گذاشتم

اوووف چقدم حال . گونه ی �دم گذاشت
م�داد

این �� رو هم ببوس...

وسه کرد�ا خندە اون اونور صورتم و هم غرق ب

ق��ون گونه های خوش�لت برم من -

ن م�خوای منم ��م ق��و ...خدانکنه عشقم...
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بی�� خوش�له عمل�ت برم؟

وع کرد �ه خند�دن ��...

...شما غلط م�ک��  -

...چند د�قه ا�� گذشت

ام آروم آروم د�ت اش نوازش وار روی پوه
ه ی ذهن �ا لح�� تو فکر که �شان. حرکت � داد

ش بود گفت :درگ��

ـ دن�ا

:ل�ام و از هم �از کردم و لب زدم
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هنوز نخواب�دم نگران ن�اش...

نم ـ �گ�� �خواب �ا�ا ته اش �غل ات م�ک
� د�گه ...� ذارمت تو ماش��

�� مگه من �� �� ام اینطوری �اهام حر ... � ...ف م��

...ـ اوە چقدم عص��ه این �� �� 

:�ا نق و نوق گفتم

... � حس�ی��

:خند�دو گفت
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آروم...ـ خ�� خب خ�� خب

من آرومم...

زن�س �ذار من حرف ام و ب...ـ خب خداوشکر

بزن خوو...

...ـ فردا �اشو برو خ��د

!خ��د �� ؟...

ونه د�گ ه من که ـ ل�اس و خرت و پرت های دخ��
...� در نم�ارم
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!تنها�� برم ؟...

م � �ار ق��...ـ ارە د�گه  ونت برم من که م��
...نمیتونم ب�ام که

� توهم ب�ااا... ...حس��

:پ�شو�� ام و بوس�د و گفت

...مهـ نمیتونم عشقم و گرنه من که از خدا

ە نمیتونم نمیتونممم...
�
...�ماصال نخواس�...ا

ا خوشم ـ عه �� �ه دونه اینطوری صح�ت نکن�
نم�اد
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...دلم م�خواد اینطوری صح�ت کنم ...

ـ عه دلت � خواد؟

اهوم...

؟ ـ اون آبنما رو می�ی��

!کدوم؟...

انگشت اشارە اش و �ه سمت اش گرفت

اون -
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:�اشدم و �شستم و کنج�او گفتم

خب؟... ارە ارە...

یـ تو که دلت ن� خواد یخ بز�� م�خوا

:جیغ زدم

؟...  �ا ... چیی��
�

تو االن داری زور م��
؟ تهد�دم�ک��

زد ز�ر خندە

د و �ه یهو دستاش و ز�ر �دنم بردو �لندم کر 
سمت آبنما حرکت کرد
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... �  شم تورو �خدا � اوفتم له و لوردە �...حس��
 � ...دم م�ام خودم م�ام �خدا خو ...خدا �ذارم �ای��

ادفقط � خند�د و �ه راە اش ادامه م�د

� ام گذاشت فس نفس از ترس ن. کنار آبنما �ای��
دم � ...م��

ای�م ا�ه � افتادم ج...خدا ��م چ��ار کنه...
کون �ی �ه �شانه ی تأسف برلش ت. � شکست

 کردم
�

کردم و �ه   دستام و تو ج�ب ام. دادم و پو�
ە شدم آبنما خ��

شت �غل یهو دستاش و دور �مرم حلقه کردو از �
م نفس �ش و توی گردنم فرو بردو هر . ام کرد

...هاش توی گردنم �خش شد
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داشتم �م �م �ه جوری � شد

مون آب دهنم و قورت دادم و �� حرکت تو ه
 مرد

�
 *حالت موندم که �م�� برجست�

�
 اش ون�

:آروم کنار گوشم لب زد. احساس کنم

...ـ مامان گفت م�خواد ب�ی�تت

. ادمپر صدا آب دهنم و �شت �هم قور � د
� تنه اش هنگ و تو فکر درحا� که تمرکزم رو � ای��

:بود گفتم

!مامان؟...
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...ـ مامان من د�گه

�لو�� . وردمد�گه ز�ادی داشتم ضایع �ازی در � ا
 صاف کردم و خودم و �س�ت �ه جسم اش �� 

:اهم�ت جلوە دادم و گفتم

چرا انوقت ؟...اهاا...

�رە نفس راح�� کش�دم و آروم ز . ازم جدا شد
:پچ زدم ولب

خدا�اشکرت...

؟ !ـ ��
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�ینه واسه �� � خواد ب...نگف�� ...ه��� ه��� ...
چرا هووم؟...منو؟

ـ واقعا تو نم�دو�� چرا؟

...نه خب...

 ...ـ ب�خش�دا
�

و البته  و� من و تو خ�� اتفا�
دونند دار�م نا�ها�� �دون این که خانوادە ی تو �

 � کن�م
�

دوِن اون مادر من ن�ا�د �...�اهم زند�
...�ه راە و خانوم ک�ه که دل �� � �ه ز�ر و � 

خب د�گه �� ؟...اوە اوە اوە...

...ـ د�گه همه �� 
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م ، �ع...�اشه د�گه ...  م ل�اس م�گ�� دم �اهم م��
�م پ�ش مامانت م��

...ـ عا �ار��ال

بهش ل�خند زدم

؟... � � �دە د�گه ب��م تو ماش�� حس��

:خند�د و �غلش و برام �از کرد و گفت

...ـ ب�ا �غلم

ە شدم ...بهش خ��
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:لب زدم همونطوری که �تا�اش و ن�اە � کردم

ە... � به�� ...نه نه ب��م تو ماش��

از حرکت ام شوکه شد

� قدم  دست ام و گرفت و �ه سمت ماش��
برداش��م

مون انقد خسته بودم که �ا ه. رس�د�م خونه
خوا�م  ل�اسا روی �� از م�ل های توی �ش�من

....برد

� �ل�ام و آروم �از  . کردم  �ا صدای آروم حس��
!دصورت اش دق�قا رو �ه روی صورت ام بو 

 ب�دار شو ق��ونت برم از �ارات عقب -
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...م�مون�ا

:هنگ گفتم. �ه سمت آینه رفت

!...کدوم �ارا؟...

...ـ عه د�شب و �ادت رفته؟

!د�شب ؟...

�ه سمت ام برگشت

...واقعا �ادت نم�اد؟...ـ دن�ا
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�اشدم و �شستم

!نه...

...م �عدشم ب��...ـ �ا�ا قرار شد بری خ��د

 کردم و گفتم
�

:پو�

آهااا...

�خور آمادە  حاال �اشو ص�حانه ات و ...ـ عا �ار��ال
راە �ذارمت جلوی فروش�اەشو تا ��...

...�اشدم 

...کراوات اش و دور گردن اش انداخت
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:�ه سمت اش رفتم و گفتم

...�دە خودم ب�ندم واست...

؟ ـ �لد��

حاال می�ی�� ... 

ە شد ە بودصاف رو �ه روم وا�ساد و بهم خ��

� کراوات اش شدم �� توجه مشغول �س��

ب�ا درست شد...
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�ه سمت آینه برگشت

...�لد�ا...ـ �ا�ا ، �ار��الاا

...من برم ص�حانه ام و �خورم...اهوم...

!...ـ کجا کجا؟

:برگشتم �ه سمت اش و متعجب گفتم

!چ�ه ؟...

...ـ ب�ا اینجا ، ب�ا
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...�ه سمت اش رفتم

...جان؟...

� دستاش گرفت و نرم ل�ام و  بوس�د صورتم و ب��

ـ حاال برو

در  �ا خندە ن�اە ام و ازش گرفتم �ه سمت
وهام صورت ام و شستم م. خرو�� قدم برداشتم
خونه ر . و جمع کردم و �ستم � فتم�ه سمت اش��

� بودو انتظارم و � کش �دص�حانه رو م��

� ت. �شستم و ص�حانه رو زدم بر �دن و حس��
�ا . کرد�ذیرا�� بودو �ا م��ا�ل اش صح�ت � 
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 .س��دن صح�ت هاش متوجه شدم دیرش شدە
م و وارد اتاق خواب شدم و � ��ــــع ل�اسا

پوش�دم

را�ش ام و تو �ه خوردە ر�مل زدم و �ق�ه ی لوازم آ
�اە �ه ک�ف ام ر�ختم که ا�ه وقت شد تو فروش

خوردە ارا�ش کنم

انداختم هر چند �ا ن�ا� که تو آینه �ه خودم

...�ع�د م�دونم اصال الزمم �شن

تاق خارج ک�ف ام و م��ا�ل ام و برداشتم و از ا
تادم �دو �دو �ه سمت در خرو�� راە اف. شدم

� �لند شد ...یهو صدای حس��

ـ کجا کجا ؟
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...دیرت شدە د�گه �دو ب��م...

:مرموز ن�ام کرد

!ـ تو از کجا م�دو�� دیرم شدە ؟

...ش��دم داش�� �ا گو�� ات...

چشماش و ر�ز کرد و کنج�او ن�اهم کرد

!...�خدا فال گوش وای�ستادم...

�ه ابروش و �اال انداخت
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...یهو�� ش��دم...گفتم �خدا...

تو . دمجلو اومدو عقب رفتم و �ه دیوار چس��
چشماش زل زدم

وای �ع�� م�خواست چ��ار کنه؟

صور�ش و جلو اورد

ە رو چ رخوندیهو پ�شون�م و بوس�د و دستگ��

 � ـ �فرمای��

ون دادم نفس ام و �ا صدا ب��
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...خدا شفات �دە

!�ا شا�دم �ا�د منو شفا �دە

در  خارج شدم در و �ست و �شت �م اومد و 
� و برام �از کرد �شستم و درو � ست حرکت ماش��

کرد�م

ە شدم ...از �شت ش�شه �ه خ�ابون خ��

� تو ساعت چند م�ای خونه؟... حس��

س� م�کنم امروز زودتر ب�ام د�گه ـ

مثال چند؟...
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...چهارو پنج م�ام...م�ام د�گه...ـ مثالاا

اهااا...

 �ا ، �ا�ا
�

م دعوام شدە و ـ دن�ا رفت�م اونجا نم��
 کن�ا

�
...فالن که اومدی �ا من زند�

�ع�� دروغ ��م؟...

قع�ت و و� خب الزم ن�ست وا...ـ نه دروغ نگو
 

�
هم ��

�اشه...
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رسته؟تو که منو دوس داری د�گه د...ـ اف��ن

متعجب بهش ن�اە کردم

�؟... وست معلومه که د...این چه سوال�ه می��
دارم

جلو رفتم و گونه اش و بوس�دم

خند�د

ـ ق��ونت برم من

� متوقف شد از ش�شه ن�اە کردم. ماش��

جلوی �ه فروش�اە بزرگ بود�م
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ادی �ه هر وقت خ��دات و انجام د...ـ خب د�گه
...ونهخودم زنگ بزن م�فرستم ب�ان برسون�ت خ

م د�گه... م م�� تا�� م�گ��

اخم کرد

تا��؟_ 

!...چشه مگه؟...

ـ هزارتا �ال مال �ت م�ارن

...وا...
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...ـ واال

پ�ادە شدم

خدافظ...

ـ �سالمت

!منتظر شدم که برە اما اقدام نکرد

:کرد  �ه تای ابروش �اال پ��دو سوا� ن�ام

...برو د�گه! ـ چرا وا�سادی
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من منتظرم تو بری...

:خند�دو گفت

ـ برو دخ�� خوب برو تا منم برم

�اش خدافظ...

ـ خدافظت

ن�اهم و ازش گرفتم

:تند صدام زد

...ـ دن�ا دن�ا
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متعجب برگشتم و ن�اهش کردم

ـ ب�ا

�ه سمت اش رفتم

!چ�ه؟...

فتا واس هوش و ح...ـ ای �ا�ا داشت �ادم م��
ن� ذاری واسه آدم

�ارت �ان� اش و �ه سمت ام گرفت

!این چ�ه؟...
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�ارته �انک�ه د�گه...ـ چ�ه بنظرت؟

خب؟...

 کردو گفت
�

:پو�

؟ ...ـ مگه ن� خوای خ��د ک��

...پول همراە ام هست مر�...اهااا...

ابروهاش بهم گرە خورد درو �از کرد

� عقب از ترس قد. پ�ادە شدو �ه سمت ام اومد
تو ک�ف  ز�پ ک�ف ام و �از کردو �ارت و . گذاشتم

ام انداخت
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...ترس�دم یهوو...

:ل�خند زد و گفت

...ـ حاال برو

بهش زل زدم

مر�...

...ـ برو د�گه

خند�دم و واسش دست تکون دادم
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...وارد فروش�اە شدم

�� ل�اس جلوی چشمام بود

م�� ل�ا� و� از اونجا�� که سخت سل�قه بودم �
�ه دلم � �شست

ـ خانو�

برگشتم �ه سمت اش

م اش �ه خانم م�ان سال بود که از ل�اس فر 
...فهم�دم فروشندە اس

:�لو�� صاف کردم و گفتم

جانم...
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ـ میتونم �مک ات کنم؟

ممنون م�شم...ارە...ِام...

،  مجل�...ـ خب چه ن�ع ل�ا� مد نظرته 
ت ...اس��

� م�خواین ب��ن � �ه...اوووم... قرار  فک کن��
...خ�ل�� مهم

:خند�دو گفت

�ف ب�ار�ن...ـ اهاا ���

1371



�شت �ش راە افتادم

� کردم  انقد ط�قات و �اال و �ای��

و�� و که �الخرە چن تا ل�اس خوش�ل مش�ل ب�� 
...مجل� گرفتم و چن تاهم ل�اس راح�� 

ت هم گرفت ...چند جفت کفش مجل� و اس��

روش�اە همه رو تح��ل گرفتم و حساب کردم از ف
...تا�� گرفتم و برگشتم خونه. خارج شدم

در  ل�اس هارو روی تخت گذاشتم و �التوم و 
اوردم تق���ا ساعت دو بود

ا سفارش دادم و � � ک راست گو�� برداشتم و پی��
م��ند ب�ست دق�قه ای طول کش�د �. رفتم حموم

و خ��دا  حوله ام و گرە زدم و خارج شدم �شستم
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رو �از کردم

م�ا د�دن اشون �م موندە بود ذوق مرگ ش

ودم �ه عاشق خ��د و ل�اسای گوگو� و جد�د ب
وی دست ل�اس گرم و راح�� ش�ک پوش�دم جل

آینه خودم و ن�اە کردم

م که اومدم �ه خوردە ش�طنت کنم و عکس �گ�� 
م و روی شال �افت بزر�. اف اف �ه صدا در اومد

ارد و . موهام انداختم و از اتاق خارج شدم
محوطه شدم و در و �از کردم

ام و تح��ل گرفتم و در و �ستم ی � � پی�� هو �اد حس��
افتادم

ن م�اد اال...خا� تو �ت دن�ااا...اااای واای...
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...جرواجرت م�کنه

الم گفته بود زنگ بزنم �� و �فرسته دن�
ر از ترس ��ــــع �ه سمت د...برسونتم خونه

ورودی دو��دم 

...حاال �ا�د چه غل� �کنم خدااا...

ارو پ. اصال حوصله ی دادو قاالش و نداشتم � ی��
� گذاشتم ...روی م��

��ــــع �ه سمت اتاق خواب دو�دم 

گرفتم   وارد شدم و گو�� و برداشتم شمارە اش
ی به�� از درمان بو  زنگ . د�ه هر حال پ�شگ��

دم � گفتم رس�دم حداقل خطر شل و  � �ل  م��
شدن و از � � گذروندم
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دم � انقد دو�دە بودم نفس نفس م��

 او� �امل �شدە بود که جواب دا
�

...دبو�

� من �ادم رفت بهت زنگ بز ...الوو... نم حس��
قول ...خودم برگشتم خونه ب�خش�د...�خدا

ا �اشه؟م�دم اینم �ذارم تو ل�ست اخ��ن �اره

:تو �لو خند�د و گفت

...نوماسالم ات کو خانوم خا...ـ �ه نفس �گ�� 

س ام �ا ش��دن آرامش توی صداش �ه جوری نف
� رفت ون دادم که �ل ترسم از ب�� ...و ب��

دتا روی ل�ه ی تخت افتادم و چن. خداروشکر
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...نفس عمیق �� در �� کش�دم

:مل�خند روی ل�ام اوردم و �ا عشوە گفت

خو�� عشقممم...

؟ ـ خ��م ع��زم تو خو��

� م�ای؟...اهوم عا�...

 حا�� ...ـ �ک ساعت �ک ساعت و ن�مه د�گه
...شو م�ام دن�الت

�اشه �اشه مواظب خودت �اش ب�ای...

واسش بوس فرستادم و قطع کردم
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ا � م و خوردم�ا خ�ال راحت و �ا آرامش مطلق پی��

...موهام و جمع کردم

�� ��ار �شستم و �ل خالق�ت ام و توی خود آرا
...بردم آرا�ش عا�

...ل�اس های ش�ک و مرتب

�دم و کفش های �اشنه �لند خوش�لم و هم پوش
...دم�شستم و مشغول ال� زدن �ه ناخن هام ش

دون این هیچ وقت �اد نگرفتم ال� ام و مرتب �
که دور ناخن ام ب�اشه بزنم

ورد هم�شه هم � این موض�ع �� اعصا�م خ
بود  � شد سکوت فضای خونه رو در برگرفته
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شتام و ال� �ا هزار م�افات �الخرە سه تا از انگ
زدم

ای در ، از اومدم چهار� و بزنم که �ا ش��دن صد
ع �ه سمت ��ــــ. جام پ��دم و گند زدم �ه ناخن ام

شدە �ا�س دستمال �اغذی رفتم که تا خشک �
�ا� اش کنم

هوووف...

خوش�ختانه �ه موقع رس�دم

� توی خونه پ�چ�د :صدای حس��
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ـ دن�اااا

مثل خودش داد زدم

جانمممم...

...صداش نزد�ک تر شد

؟ - !اینجا��

...خب اینجام د�گه...نه اونجام...

مدخند�د و چشمای غرق ذوق �ه سمت ام او 
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...ـ چطوری مل�ه ی من

...خ��م عشق من...

...اش پ��دم تو �غل. �غل اش و واسم �از کرد

وهام مح�م دستاش و دور �مرم حلقه کردروی م
ر�� ازش جدا شدم و �ا عشوە �ه چ. و بوس�د

زدم

�نمبنظرت �ه دل مادرجونت � ش...چطورم؟...

:�اخندە گفت

ق��ونت برم...ـ معلومه که م��� 
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بهش ل�خند زدم

...ـ خ�� خب د�گه ب��م

تازە ...ن� شی�� �ه لیوان آب برات ب�ارم؟...
...رس�دی ها

...ـ آخ آخ راس م�گ�ا

�شست و �ه م�ل تک�ه داد

خونه �ک لیوان و پر از  � آب کردم و  پ��دم تو اش��
 توی پ�ش دس�� گذاشتم و کنارش دستمال

...وارد �ش�من شدم.گذاشتم
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... � �فرمای��

ـ مر� خانوم

کنارش �شستم

وع کردم �ه ال� زدن  دو�ارە ��

� شدم ن�اش کردم. یهو متوجه ن�اە حس��

؟ ـ چ��ار داری م�ک��

نم... � !ال� م��

وع کرد �ه خند�دن ��
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...اوووف چه �ا دقت -

هم نزناوم خ�� دقت م�خواد ، تمرکزم و ب...

...ـ �دە ب�ینم 

 دستم و گرفت روی �اش. ال� و ازم گرفت
وع کرد �ه ال. گذاشتم � زدنآروم و �ادقت ��

رە چ��ار �م و جلو بردم که دقیق تر ب�ینم دا
...� کنه

و �ت و ق��ونت برم اینطوری که ت...ـ عه دن�ا
ی نمی�ینم � جلو اوردی که من چ��

...نه واقعا �ارت درسته...
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...ـ �له د�گه

ە شدم بهش خ��

...ە ؟م�دو�� تا حاال ک� واسم ال� نزد...

؟
�

ـ جدی م��

...اهوم...

شغول گونه ام و تندو مح�م بوس�دو دو�ارە م
شد

ـ خ��ه که من اول�ش ام نه؟

1384



...نم�دونم...

؟ ـ �ع�� ��

دە بودی؟�ع�� تا حاال دخ�� �ه این �د�خ�� د�

ی و د�دە بودی که غ رق تنها�� �ع�� تا حاال دخ��
�خند �اشه؟برخالف دلم که گرفته بود بهش ل

زدم

...ه��� ب�خ�ال...

...دـ خب د�گه �اشو ، �اشو ب��م دیرمون ش

�ست طو� نکش�د که �شس��م راە افتاد�م ب
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� متوقف شد � ح. دق�قه ا�� گذشت که ماش�� س��
� و  �ارک  ر�موت و برداشت و در �از شد ماش��

کرد

س تمام وجودم و در بر گرفت یهو اس��

اری کنه نکنه مامان اش از من خوشش ن�اد �عد �
� عذرم و �خواد ر �� اون موقع اس که ه. حس��

 نقشه کش�دم و هر �� � این مدت زحمت
ە هوا ...کش�دم همه اش دود م�شه م��

...ولو من دو�ارە بر � گردم � خونه ی ا

ا�� واسه البته این �ار خونه ی او� که هیچ ش
� ندارم  حس��

�
...وارد شدن �ه زند�

ـ دن�ااا
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ون اومدم � از فکر ب�� �ا صدای حس��

ـ ق��ونت برم �ک ساعته دارم صدات 
نم � ب��م د�گهپ�ادە شو...م��

دست اش و �ه سمت ام گرفت

دست اش و گرفتم و پ�ادە شدم

� من �ه خوردە... ...حس��

؟ !ـ �ه خوردە ��

س دارم نم�دونم چرا... ...�ه خوردە اس��
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س ندارە که ...ـ عشقه من اس��

س دارە... ...تو نمیتو�� درک ک�� ...اس��

�م...ـ آروم �اش   �ه نفس عمیق �کش م��
...محاله مامان از تو خوشش ن�اد...داخل

؟...
�

جدی م��

...ـ اهوم

...دست ام و گرفت

� دست ام نگ�� خوو...وا ... حس��
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چشماش درشت شد

!ـ چرا ؟

صال از شا�د ا...جلو مامان و �ا�ات �ه جور�ه...
صب�شون �ا این �ارت �دتر ع...من خوششون ن�اد

...� ک�� 

و دست ابروهاش بهم گرە خورد دستم و ب�ش�� ت
د ...اش ف��

:�ا صدای خانو� م�ان سال برگشتم

 � ...ــ سالم خوش اومدین اقا �فرمای��
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دم و از �ه گر� �اهاش سالم و احوال پر� کر 
� و آر . کنارش رد شد�م وم پچ رو کردم �ه حس��

:زدم

این � بود ؟...

م و ...ـ این بتول خانمه  خانم خ�� مح��
ا م��� �عدا ب�ش�� �اهاش اشنحاال...مه��ون�ه

اها...

وارد شد�م

تو همون  یهو �ا خانوم قد �لندی مواجه شدم که
� � ...اشهن�اە اول حدس زدم �ا�د مامان حس��
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� واقعا ک�� برداری شدە از م اما�ش وای حس��
بود

 و مامان اش هم دق�قا مثل خودش چشمای ر 
�

ن�
...صورت جذاب و �انمک

�دجور محو تماشاش شدە بودم

نم�طوری که �ادم رفته بود �اهاش سالم ک

...مامانه ها...ع��زم...ـ دن�ا

:مبهوت گفتم
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ه ب�خش�د اخه شما خ�� ش��...اهاا...ها؟...
 � � هست�� � ش��ه ... حس�� �ع�� حس��

...من د�دمتون �ه خوردە ...شماست 

مامان اش ر�ز خند�د

 � ــ ع��زممم اش�ا� ندارە �فرمای��

ل دعوت �ا ل�خند پر از مح�ت اش مارو �ه داخ
� خانوم وج�. کرد ه و فکر نم�کردم �ه همچ��

...مه��و�� �اشه

 �  و از اون مهم�� فک نم�کردم �ه همچ��
برخوردی �اهامون داشته �اشه

� کت اش و در اورد و �شست اما من هنوز  حس��
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�ه خوردە معذب بودم

ذاشتمکنارش �شستم و ک�ف ام و روی �اهام گ

س ات �م�� شد؟ ـ اس��

�ع�� �ه خوردە...نه...ارە...ها؟...

خند�د و خودش و بهم نزد�ک�� کرد

مامان پ��ا کجاست؟ -

خونه خارج شد � مامان اش از اش��
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...ــ االن م�اد �االست

؟ ـ �ا�ا ��

کته د�گه و� ...ــ اونم طبق معمول ��
...قول دادە امروز زودتر ب�اد...م�اد 

ـ اها

ە شدە بودم دو�ارە �ه مامان اش خ��

!اخه مگه م�شه این همه ش�اهت؟

ە خودش عمل کر  دە که حتما ماما�شم پ�ش دک��
ش��ه هم شدن

� توی گوشم پ�چ�د :یهو صدای حس��
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ـ کجا�� خانو�؟

� خ�لی�� ش��ه مامان�� ها... ...وای حس��

...خندە هاش اوج گرفت

...ـ گفته بودم که

...ارە و� نه د�گه تا این حد...

جلو اومد و اروم گونه ام و بوس�د

...االن م�اد � ب�نه...عه نکن...

ام و ازم دس�ش و �ه سمت ک�ف ام اوردو که ک�ف 
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ە که از قصد سفت گرفتم اش و �ه  خند�د . �گ��
:سمت خودش کشوندش و پچ زد

...ولش کن -

ب�ش��  �� اخت�ار خندم گرفت و دسته ی ک�ف و 
تو دستم فشار دادم

ول نم�کنم...

و دستم و تند ک�ف و از ت. خندە هاش اوج گرفت
ون کش�دو اونورە خودش گذاشت ...ب��

و ن� خوام ندار�مااا...ول نم�کنم -
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ار�م هووم؟�ع�� �� ول ن� کنم و ن� خوام ند...

لف بز�� �ع�� دلم ن� خواد هیچ وقت ساز مخا -
و رو حرفم حرف بز�� 

�ار فکر ن� ک�� �س...رو حرفت حرف بزنم؟...
دستوری بود جمله ات

خ��  -

بود...

اعث شد �ا ل�خند مرموزی بهم زل زدە بود که �
ە ...حرصم �گ��
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اصال اون ک�ف منو �دە...

ابروهاش و �اال انداخت

ک�ف شما اینجا م�مونه...نچ -

� م��م ک�فم و �دە...  حس��

نم�دم -

... � نما...حس�ی�� � ...جیغ م��

:�ا خندە گفت

ر از �ه این ق�افه ی معذب و پ...بزن ب�ینم -
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س ن� خورە اهل جیغ زدن اونم تو  �  اس�� همچ��
موقعی�� �اشه

اهل جیغ زدن هستممم...

اها افتخارتونه خانومه موحد؟ -

ررر اقای مقدم... � ...خ�� �ه  د�دم خ�� مطم��
نظر � رس�د محض اطالعتون گفتم

...چقدر تو �اهو�� . لعنت بهت

غ�ض روم  �ا روی �ا انداختم و دست �ه س�نه �ا 
ی یهو هرم نفس هاش تو . و ازش برگردوندم

دو�ش گردنم �خش شدو �ا صدای جذ�ه دارە مر 
:توی گوشم پچ زد
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قهر  ق��و�ش برم که تا �ه �� � شه ��ــــع -
� کنه 

:ن�اش کردم و گفتم

من قهر نکردم...� گفته قهر کردم؟...

ف ام و آروم ن�اهش و توی صورتم چرخوند و ک�
روی �ام گذاشت 

ب�ا اینم ک�ف ات خانومم  -

ود �ه جوری هم گفت خانومم که �م موندە ب
فم اشارە �ه ک�. ز�ونم قفل کردە بود. �س بیوفته
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کرد

مزد  �ه جوری هم چس��د�ش ان�ار خونه دزد  -
دارە

:خند�دم و گفتم

اومد�م و داشت...

خونه �  کردو �ه چهار چوب درە آش��
�

چشم  پو�
...دوخت

:همه جا غرق سکوت بود که داد زد

م اش تو اورد...مامااان �خدا من دن�ارو د�دم -
...ب�ی�� اش ها
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�امال   آنچنان از جام پ��دم که صدای قل�م و 
   ...احساس � کردم 

:بهت زدە گفتم

آروم�� ...ترس�دم دیوونه...

دای �لند ماما�ش �ا ص. ن�ام کردو زد ز�رە خندە
:گفت

ــ اومدم ع��زم ، اومدم

خونه خارج شد � ش چقدم خو . �الخرە از آش��
استا�ل بود
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و �ه �ا ل�خند خوش�له اش �ه سمتمون اومد ر 
...هخانوادە ی مقدم بودن د�گ. رومون �شست

که   مطمئنا خ�� خرجه �و صورتاشون کردن
...این شدن

ا خوش�لم ــ خب چه خ��

بهش ل�خند زدم

سالم�� ...

� دست اش و دور �مرم برد حس��

...ـ مل�ه ام و دوس داری مامان؟
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ست �دون این �ذارم مامان اش متوجه �شه د
دم اش و فشار دادم و از �شت دندونای به م ف��

...پچ زدم 

� نکن... ...حس��

...ــ خوش سل�قه ا�� ها

� �ه حر�ات ام � خند�د و گرە دس تاش و حس��
مح�م تر کرد

...ـ �له د�گه

ــ چند سالته ع��زم
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� برداشتم � �ا حس�� صدام و  دست از �لنجار رف��
صاف کردم

...من ب�ست...ِاهم...

� خ�� ازت تع��...ــ ع��زممم ف م�کرد �در حس��
 �� � ...�ا تع��فاش مو نم��

...ا�شون لطف دارن...

شتم و �ا ش��دن صدای �اشنه ی کفش ها�� برگ
�ه �له ها ن�اە کردم

...پ��ا بود

�ا د�دنم ��ــــع �ه سمت ام اومد
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� �از شد و نفس راح�� ک ش�دمقفل دستای حس��

مح�م �غلم کرد. �اشدم

مزن داداش خوش�ل...ــ ع��زم خوش اومدی

!اوە اوە زن داداش

ی در مقا�ل حرفش ا�ه تعجب � کردم و چ � ��
� هم تصم�م  � گفتم خ�� ضایع بود واسه هم��

گرفتم نرمال برخورد کنم 

مر� ع��زدلم...

...ــ خو�� تو

� و در ادامه گفت :رو کرد �ه حس��
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� چرا زوتر نیوردی اش؟_  حس��

نیوردم د�گه -

:ماما�ش چشم غرە ای واسش اومدو گفت

...ـ پ��ا جان ع��زم 

...�الخرە ولم کردو سا�ت شد

...عور دارەـ ق��ون خواهرم برم که انقد فهم و ش

...ــ عه از � تاحاال
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� االن �ه �عد ...ـ از هم��

�شستم پ��ا هم کنارم �شست

ردن ام بود این �ار سنگی�� دستای پ��ا که دور گ
� . اذ�ت ام � کرد خودم و �ه سمت حس��

:کشوندم که متوجه شد دردم چ�ه

....ـ عه پ��ا بر � داری دس�ت و �ا

 � چ��ار کردم مگه؟...ــ وا حس��

عشقم و خفه کردی  -

� اف تادمیهو پ��ا هل ام دادو تو �غل حس��
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...ب�ا اینم عشق ات_ 

ی بهش م��ما � ...ـ مامان �ه چ��

��زم �اشو ب�ا پ�ش خودم ع...ــ دن�ا �اشو 

فقط بهش ن�اە م�کردم

� این دوتا �ا�� سا...ــ �اشو د�گه ون ب�� لم ب��
...نم�ای

�اشدم و �ه سمت اش رفتم

ونه ام دست ام و گرفت و کنار خودش �شوندم گ
� �ا �شت �ا انداخت. و اروم بوس�د و �ا  حس��
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ل�خند گوشه ی لب اش بهم زل زدە بود

�ل تر و ــ ع��زممم هر �� نزد�ک تر م�ای خوش
...�انمک تر �ه چشم م�ای

...ـ ق��ون اش برم من

� داشتم از خجالت آب  من �ه جای حس��
� شدم

ا�� فکر ن� کردم انقد زن زل�ل �...ــ ا�ش

...�ا تندی �ه سمت پ��ا برگشت

:پ��ا ترس�دە لب زد
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...ــ ب�خش�د منظوری نداشتم دادا�� 

...ــ سالم سالم 

ون �لند �ا ش��دن صدای اقای مقدم همه از جام
� �ش. شد�م �نمدلم � خواست برم کنار حس��

...شاونجا راحت تر بودم تا کنار مامان ا

ش ک�ف و کت ا. بتول خانوم �ه سمت اش رفت
ه اقای مقدم �ه همه سالم کردو �. و گرفت

سمت ام اومد

ــ �ه �ه عروس �لم

�گه د. اووف چه عروسم عروس� هم � کردند
وادە �م �م داشت �اورم � شد عضوی از خان
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:بهش دست دادم و گفتم. اشونم

سالم...

م؟ ــ خو�� دخ��

� ...خ��م مر�... ...شما خ����

منم خ��م ــ �خو�� تو و �ق�ه،

شست مامان اش هم اینورم �..روی م�ل �شستم
 .انقد معذب بودم که حد و حدود نداشت

پوست ل�م  همه اش �ا ال� ناخن هام ور � رفتم و 
� و ن. و � کندم �اە کردم که �م و �اال بردم حس��

...ل زدەتازە متوجه شدم اونم خ�� وقته بهم ز 
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ـ دن�ا

:تند گفتم

...جانم...

ـ ب�ا �ه لحظه

� مامان �ا�اش ردو �دل شد ل�خند زدم . ن�اە ام ب��
:و بهشون گفتم

ب�خش�د...

ــ راحت �اش ع��زم
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� رفتم و کنارش �شستم �ه سمت حس��

:نفس راح�� کش�دم و ز�ر لب پچ زدم 

اخ�ش...

� آروم  خند�د و درە گوشم پچ زد :حس��

؟ ـ االن راح��

...اهوم خ�ل�� ...

...دستم و تو دست اش گرفت

د که ن�اهش �درش رومون � چرخ� درحا�
:گفت
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چقدرهم بهم م�این...هزار ماشا�_ 

:رو کرد �ه خانومش گفت

...درست نم��م خانوم_ 

:ل�خند زدو گفت

خ�� �ه هم م�ان...دق�قا -

:پ��ا خند�دو گفت

��� ...خب د�گه م�ارکه - � � بهم ش��  حس��
م�دی؟
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فت روی متعجب پ��ارو ن�اە کردم �عدم ن�اهم ر 
 � ...حس��

؟... �� ��� !ش��

ور� زد واسش چشم غرە ای اومد و �ه ل�خندە ز 
:و گفت

نه ش...ه��� ع��زم - � ما توجه پ��ا حرف ز�اد م��
نکن

 � ا�� �ه چشمم رفت رو ماما�ش که درگو�� �ه چ��
ز روی �ا�اش پچ پچ � کردند و ل�خندی که ا
!ل�اشون قصد محو شدن نداشت
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� �ار ن�اهم قفل صورت مام ا�ش برای چندم��
� چشم  شدو همزمان رو صورت حس��

...چرخوندم

بهش  پ��ا رو ن�اە کردم و �ه خوردە خودم و 
...نزد�ک کردم

:دمآروم �ه جوری که ک� متوجه �شه پچ ز 

...پ��ا... 

:گوشش و �ه سمتم گرفت و گفت

جانم ع��زم -

...م��م...
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ی شد؟ - � !چ��

:واسه �سلط �لو�� صاف کردم و گفتم

� و مامانت...م��م... ...حس��

!خب -

!کجا عمل کردن؟...

...�ه خوردە مکث کردو زد ز�رە خندە

دا فقط خدا خ. از خجالت داشتم آب � شدم
�ا�اش  � کردم �ا صدای �لند جلوی ماما�ش و 

و تا  نگه چه سوا� ازش پرس�دم که ضایع شم
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نماخر مهمو�� نتونم تو صور�شون ن�اە ک

 اقای مقدم گو�� اش زنگ خورد عذرخوا�
قدم خانوم م. کردو �اشد از جمع فاصله گرفت

مدت  هم �عد �ه ل�خند و چشم غرە ی طوال�� 
الخرە از در جواب خندە های اوج گرفته ی پ��ا �

 �ه بهانه ی � زدن �ه دس�ش خسته شدو
ودند �ه غذاها�� که خدمت�ارا درحال �خ�شون ب

خونه پناە برد � ...آش��

...خودم و جمع کردم. نفس راح�� کش�دم

� �ا عص�ان�ت گفت :حس��

�م  �سه د�گه...پ��ا � شه دهنت و ب�ندی -
...رفت
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� خندە هاش رو کرد بهم و گفت :پ��ا ب��

ی برات م�...ص�� کن - � م �ه چ�� ارم که االن م��
ی ...جواب سوالت و �گ��

رگشتم و ب. �اشدو تند تند از �له ها �اال رفت
� و ن�اە کردم :متعجب گفت. حس��

!کدوم سوال؟!...سوال؟ -

...�ع�� ...نم�دونم!...ها؟...

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

ازش پرس�دم تو و مامانت کجا عمل ...
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اخه خ�� ش��ه هم این...کردین

 کردو �ه �ش�� م�ل تک�ه د
�

:اد�الفه پو�

ست �خدا نم�دونم �� بهت ��م که د�گه د -
برداری 

... �  چ��ار ...کنج�اوم خوو...حس�ی��
�

م��
ا نکنم واسه سواالی توی �م جواب پ�د...کنم؟

 �مونند؟
�

که تا ا�د سوال �ا�

جلو اومد و پ�شون�م و بوس�د

ین اخه من موندم ا...ق��ون اون �ت برم -
�دا سواالی �� خودی چجوری راە �ە تورو پ
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...� کنند

ند پ��ا اومدم که جوا�ش و �دم که �ا صدای �ل
...برگشتم

...خب خب خب -

ارم �ا �ه آلبوم عکس خ�� بزرگ اومدو کن
!�شست

وع کرد � ه ورق آلبوم و روی �اش گذاشت و ��
...زد�ش

انوادگ�ه �� اخت�ار �م و جلو بردم و عکسای خ
الب خ�� برام ج. قد�� اشون و ن�اە کردم

...بود
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دم مش� از زما�� که موهای جوگندم�ه آقای مق
از  و� ح�� اون تا�م. بود هم عکس داش�ند

� نبود  اش هم ش��ه حس��
�

!زند�

ش افتاد چشمم �ه عکس دو نفرە ی مامان و �ا�ا
م از و ن�اهم روی صورت ماما�ش چرخ�د �از ه

�� موهای مش� �ا�اشون فهم�دم عکس مال خ
دوقته پ�شه اما مادرشون �ا اال�ش مو ن � !م��

...توی دلم گفتم 

چ المصب اخه تو چرا � این همه مدت هی
ی نکردی !...تغی��

...مگه � شه

این منم...ن�اە اش کن -
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ا سه انگشت اشارە اش و رو دخ�� �چه ی دو �
و  موهای �لندو حالت دار ! ساله ای گذاشت

...چهرە ی �امزە و چشم و ابروی مش�

ه ز��ا�� �. ن�اهم و از عکس گرفتم و ن�اش کردم
�ار �ع�� م�شه گفت کودک�ه �س. اال�ش نبود

بی��  معمو� داشته اما االن �ه صورت گرد و 
...�لند  کوچولو �ا چشم و ابروی مش� و موهای

...خ�� هم جذاب. جذاب شدە

:خند�د و گفت

-  � ...ن�اە کن اینم حس��

� �ا عص�ان�ت گفت :حس��
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رو �دە ب�ینم اون آلبوم...عه عه پ��ااا -

�شم عکس  تند آلبوم و قاپ�دو ق�ل این که موفق
 اش و ب�ینم �ست اش و اونورە خ

�
ودش  �چه �

...گذاشت اش

� ...وااا_  اوە کنج�...�ذار ب�ینه عکستو...حس��
ب�چارە

� �ذار ب�ینم... خواهش م�کنم...حس��

ە ش دە بود در حا� که �ا اخم �ه گوشه ای خ��
:ابرو�� �اال انداخت

د�گه هم حرف �شنوم...گفتم نه -
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ت پ��ا �اشدو دستم و گرفت و کشوندم سم
از  خودش که مجبور شدم �اهاش هم�اری کنم

...جام �لند شم

نت �دم�ذار �شو ...تو گو�� ام عکسش و دارم  -

� تند از جاش �لند شدو اومد که � ا حس��
رار عص�ان�ت ب�اد سمتمون که پ��ا �ا �ه ف

 من که حسا�� کنج�او شدە بودم و . گذاشت
� عص�ان�ه دن�ال  اصال برام مهم نبود که حس��

و قفلش  وارد اتاقش شد�م درو �ست. پ��ا دو�دم
. کرد

� داشتم �ا ری و از این که برخالف م�ل حس��
یهو زدم  انجاج م�دادم احساس خو�� نداشتم اما 
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...ز�رە خندە

وع کرد �ه خند�دن گوش�ش و  از روی  پ��ا هم ��
� تح��رش برداشت و روی ل�ه ی تخت  م��

...�شست مشغول جستو جو شد

...منم رو وسا�ل اتاق اش چش� چرخوندم

ی که توجه ام و جلب کرد تا � � چ��  اول��
�

�لوی بزر�
�ه . ته بودبود که �� از دیوار  هارو در برگرف

اە عکس �س�ار ز��ا از خودش که نقا�� س�
...بود و آدم محو تماشاش � شد قلم

. ر سف�ددو تا پنجرە ی �لند �ا پردە های ح��
� تح��ر و �مد ل�اسش. تخت بزرگ !...م��

�ال . قش بودپ�انو و �ه گیتار که گوشه ای از اتا
 پ�انو دوست داش

�
چون . �ندمثل این که خانواد�
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� هم �ه پ�انو تو خونه اش داشت ...حس��

ب�ا پ�داش کردم... ب�ا -

ون اومدم �ه سمت  اش رفتم �ا صداش از فکر ب��
...و کنارش �شستم

:صفحه ی گو�� اش و �ه سمتم گرفت

فتاد �ا چشمم �ه دخ�� �چه ی چهار، پنج ساله ا
ی اما کوتاە  چشمای درشت رن. موهای چ��

�
�

ت گرد صور . بی�� کوچولو و ل�ای غنچه ای �خ
انقدر خوش�ل بود که دلم . ت�ل م�لش

...� خواست عکسش و ببوسم

ە شد م و �ه خودم اومدم د�دم �ه عکسش خ��
� کش ل�خندم �از شدە که ان�ار ا صال همچ��
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...دلش ن� خواد �سته شه

د�د�ش؟ -

:ن�اهم و بزور از عکسه گرفتم و گفتم

حاال � هست؟...خ�� خوش�له...ارە...

:ل�خندش �ا� شدو گفت

؟ - � د�گه!...وا �ە �ارم گذاش��
� ...حس��

ما انقدر ل�ام و از هم �از کردم که حرف بزنم ا
تند  شوکه بودم که �ادم رفت و �ه جای حرف

...عکس و ن�اە کردم
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ە ...این...دروغگوو...دروغ... اینکه دخ��

ادم و دس�ش و گرفتم و تکو�ش د. زد ز�رە خندە
:گفتم

ە...پ��ااا...پ��ا... وونه دی...م��م اینکه دخ��
...شدی

�ه  �الخرە �عد چند دق�قه. رو تخت ولو شد
...خندە هاش �ا�ان داد

ون که �ا عص�ان�ت �اشدم که از اتاقش بزنم ب ��
دستم و گرفت

در ند�دی چق...این عکسه �چه گ�اشه...�خدا -
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عکسش و ک� ب�ینه �دش م�اد

کسش گو�� اش و ازش گرفتم و ن�اهم و رو ع
...خدا�ا اخه مگه ام�ان داشت؟. چرخوندم

ە  من مطمئنم ای�� که دارم � ب�نم عکس �ه دخ��
...نه ��

گو�� و پرت کردم رو تخت کتارش و �ا 
:عص�ان�ت گفتم

�خدا تو زدە �ه �ت...

؟ - ن که رفت�م اصال اال...دیوونه چرا �اور نم�ک��
� آلبوم و یواش� � قا�م عکسای  �ای��

خانوادگ�مون و �شونت م�دم
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. بهت زدە ن�اهم روش قفل بود

...ا�ه این عکس �چه گ�اشه...ا�ه...

خب؟ -

چرا خودش م�گه عمل کردە و ...�س چرا...
!فالن؟

!چیو عمل کردە؟...وای خا� �ه �م -

منظورش  �ا ن�اە کردن �ه چشماش دق�قا فهم�دم
...چ�ه) �� (از 
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دونم منظورم بی�� و ل�اش و چه م�...منحرف...
�ل صور�ش و م��م

 ع��زم -
�

�ه عمل اون ا ...اخه تو چرا انقدر خن�
ا ش��ه �...�ا...کردە بود که ش��ه مامانم نبود

 اش نبود
�

عکسای �چه �

:�ا چشما�� درشت شدە گفتم

!�ع�� دروغ گفته؟...

ه �ت شا�د خواسته � �...�ع�� نم�دونم...ارە -
�ذارە

اخمام در هم شد
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... 
�

ش �س چرا دل...ب�ینم ا�ه تو راست م��
!ن� خواست عکساش و ب�ینم؟

:�ا خندە گفت

ل�اش  اخه �چه که بود�م همه �غلش م�کردن و  -
اشنا،  �ل فک و فام�ل و دوست و ...و � چلوندن

ح�� غ���ه ها دلشون واسش ضعف 
ین که اون اما انقدر مغرور بود که از ا...� رفت

ورد �ه همه �ا نمک و خوش�ل حالش �ه هم � خ
رعکس من ب. جورا�� از ق�افه اش متنفر شدە بود

شم �اشم که خودم و � کشتم واسه این که تو چ
مثل  و دوسم داشته �اشن اون دلش � خواست

�ه مرد �اهاش رفتار شه
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ردو این جا که رس�د لب و لوچه اش و کج گ
:گفت

ش نمونه ا...اال�شم همه دوسش دارن...ا�ش -
نه � اون سوف�ا که خودش و واسش دار م��

�ا ش��دن اسم سوف�ا آم�� چسبوندم

ە ی �� ر�خت که ... ...اون دخ��

معلومه ازش متنف��ا...اوە اوە -

جلوی خودم و گرفتم که ادامه ندم

تنفر توهم �ا�� م...خب...�ع�� ...نه � گفته؟...
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...� �� د�گه

فل ن�اهم و ازش گرفتم �ل�د روی درو تو ق
له هارو �ه درحا� که �. چرخوندم و درو �از کردم

� که آرو� � � کرد ن�اهم و روی صورت ح س��
...مشخص بود حسا�� تو فکرە چرخوندم

و چجوری اف��دی ...ای خدااا این ���

دعا��  فقط من موندم مادرش موقع زا�ما�ش چه
...کردە که این این ش�� شدە

ه هنوز جلو رفتم و کنارش �شستم و در حا� ک
و  قوس خوش�له بی�� اش و ل�ای خوش فرمش

دم �ا صداش �ه هوش اومدم � ...د�د م��

!�الخرە �ارە خودش و کرد ارە؟ -
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دم که خندە ام ن ەل�ام و مح�م بهم ف�� ...گ��

� کردم و گ :فتم�م و تند تند �اال و �ای��

اقای دروغگو...�ا اجازتون...

� من دروغ نگفتم - مصلح�� ...�ع�� ...بب��
� ...بود هم��

اشته بود �خاطر این که این همه مدت ��ارم گذ
عص�ا�� شدم   

...تو م�دو�� من...

خندی �ه تای ابروش و �اال انداخت و �ا ل�
:جذا�ش گفت
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تو �� هووم؟ -

ز�ونم  ن�اهم و توی چشماش آ�� اش چرخوندم و 
...بند اومد

�گو د�گه -

...من ه��� ...

:ن�اهم و ازش گرفتم و بهت زدە گفتم

...ب�خ�ال...ه��� ...ه��� ...

ارە آقای مقدم �ه جمعمون پیوست و من دو�
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س گرفتم ...اس��

ا دخ�� ز��ا - خب د�گه چه خ��

...سالم�� اقای مقدم...

کنج�او ن�اهش روم قفل بود

 من همه اش احساس م�کنم ق�ال �ه جا��  -
د�دمت

...یهو ترس عجی�� �ه جونم تزر�ق شد

� و ن�اە کرد دم و که دست یخ ز . بهت زدە حس��
د و این �اع ث شد آروم توی دستای گرمش ف��

م و ترس و کن ار �ذارم�ه خوردە ازش گرما �گ��
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�ادتون ...�در جان معلومه که د�دین -
کت...نم�اد؟ م روزی که تازە داشت...توی ��

استخدامش � کردم

:اقای مقدم خند�دو گفت

...�له �له درسته_ 

...آروم نفس راح�� کش�دم

اشتم �ه �ا صدای دو�ارە اش آرام�� که تازە د
:کردم  دست � اوردم و از دست دادم و ن�اهش

کت نبود_  ...اما من منظورم ��
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ه ی �ه ل�اش چشم دوخته بودم و د�گه فاتح
. ومد�گه تموم شد دن�ا خان. خودم و خوندم

...تموم شد

...ب�چارە شدی رفت

لت و حاال د�گه �ا�د �ارو بند�. �د�خت شدی
هان اونم �ا �ه ج. ب�ندی و ِد برو که رفت�م

 جلوی ک� که �ا گرمای دستاش
�

 شدمند�
...حالت از این رو �ه اون رو � شه

حساس ک� که وق�� �ه نبود�ش فکر � ک�� ا
 بهت دست م�دە و اشک

�
� دلتن� توی  غم انگ��

�دم تا �ه خودم اومدم د. چشمات جمع � شه
ختم و آروم اشک د�دم و تار کردە �م و ز�ر اندا

� بودم �ل ر�ملم. چشمام و مال�دم قاط�ه  مطم��
خودم . اش�م ز�ر چشمام ر�خته شدو آبروم رفت
� چند برگ د ستمال و جلو کش�دم و از روی م��
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�اغذی برداشتم و چشمام و �ا� کردم

...�ل ر�ملم روی دستمال �اغذی نقش �ست

شمم � دو�ستم هنوز رد ر�مل ز�ر و دور چ
مقدم  هست اما �ا این حال ن�اهم و �ه اقای

� بودم ح�� �ک �ارم. دادم ند�دە  اما من مطم��
...بودمش

نوادە اش نه خودش و نه هیچ کدوم از افرادە خا
...رو

 هم خاطرە ای از د�دار 
�

ە ح�� تو �چه �
...نداشتم �اهاشون

ش��ه ک� هس�� ...احساس م�کنم_ 
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...وای نه

!اما من که ش��ه �ا�ا ن�ستم...اما

. ئنا د�دە�ا ا�ر مامان و هم د�دە �اشه که مطم
 �س! اونم ن�ستم �ازم میتونم ��م ش��ه

و چرا ترس � داشت ب�ش�� . منظورش �� بود
!ب�ش�� عذا�م م�داد

ش��ه ک� که من خ�� سال پ�ش د�دە _ 
...بودمش

...اها -

:آب دهنم و قورت دادم و گفتم

نم�دونم...اها شا�د...
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جدا  اما ازهم...هم� �� از دوستام بودن_ 
دندخانوم �س�ار ز��ا و مه��ا�� بو ...شدن

!نکنه منظورش مامانه؟

...ه مامانمو� تاحاال ک� نگفته بود که من ش��

!...عجی�ه

:ل�خند زور� زدم و گفتم

نم �ه برم �ه آ�� بز ...ب�خش�د �و�س کجاست...
...دست و صورتم

� از جاش �لند شد .. حس��

ع��زم ب�ا خودم بهت �شون م�دم -
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د شدم و �ه اقای مقدم ل�خند زدم و ازجام �لن
...دن�الش رفتم

ه اومدم که برم ک. �ه جلوی �و�س رس�د�م
...چونم و گرفت و نرم ل�ام و بوس�د

رد آروم دستاش و دورم ب. �� اخت�ار �غلش کردم
:در گوشم گفت

م د...فک کنم - ...ن�افک کنم من �دون تو �م��

ردم و حلقه ی دستام و دور گرد�ش مح�م تر ک
...چشمام و �ستم

خدانکنه عشقم...
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ازم جدا شدو تو چشمام زل زد

م دروغ نکنه م�خوای ب�ی�� دار !...چ�ه هووم؟...
م��م �ا نه

:آروم و کوتاە خند�دو گفت

-  
�

تو د�گه دروغ ن� �

ه توی ل�خند از روی ل�ام محو شدو درحا� ک
 �غض �لوم و گرفت و . چشماش زل زدە بودم

...اشک د�دم و تار کرد

...ل�اش وسط ابروهام و لمس کرد آروم �ا

1446



که ان�ار   �ه جور هم آروم و عاشقانه � بوس�دم
ه دخ�� ا�ه دل خا� بر �م عاشق � شد �ای �

ا� دروغگوی دغل �از � موندو �شت اش و خ
نم که از من �ا تمام وجودم احساس م�ک. ن� کرد

ی که �ا�د � رفتم منحرف شدم و ن دو�سته مس��
ی شدم که �ه نابود�م ختم خ واهد وارد مس��

!شد

که نه راە   و حاال �ه مرحله ای از �د�خ�� رس�دم
!�س دارم و نه راە پ�ش

...�ه ب�چارە ی �ه تمام معنا

...�ه �د�خت فل� زدە

م و وارد احساساتم و �س زدم ن�اهم و ازش گرفت
...�و�س شدم

 ش�� آب و �از کردم و چند مشت آب �د 
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�افات �اش�دم تو صورتم و �غضم و �ا هزار م
توی آینه  �م و �اال بردم و صورتم و . قورت دادم
و ان�ار �ا ن�اە کردن �ه خو . ن�اە کردم دم ب�ش��

هم س� ب�ش�� احساس �د�خ�� م�کردم و �ا ن�ا
...داشتم �ه خودم �فهمونم که 

:آروم ز�ر لب پچ زدم

دە �اشه ا�ه دلت پ�شش گ�� کر ...دن�ای ب�چارە...
خودت �م �د�خ�� داری؟...�� هوووم؟

:تقه ای �ه در زدە شد

ون �...م�دونم حالت �دە...دن�ا - اهم حرف ب�ا ب��
ون تنها�� ب�ا ب�� ...بزن�م ب�ینم چته ق����ت برم

.. ب�ش�� اذ�ت � �� ها
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ی زدم � ...پوزخند غم انگ��

تانا گذشته �ارە من د�گه از اذ�ت شدن و این داس
اری درمورد من د�گه �ارم �ه نابودی کش�دە، تو د

؟ �� � اذ�ت شدن �ا من حرف م��

ە ل وس و مثل این که �اورش شدە �ا �ه دخ��
قانه از نازنازی طرفه که �خاطر �ه دعوای احم
ون و �ه اون پن اە بردەخونه ی �ا�اش زدە ب��

ش �از چقدر دلم � خواست سفرە ی دلم و برا
خواست چقدر دلم � . کنم و از �د�خت�ام ��م

�اهاش دردو  � تو�ستم این �ارو �کنم و �ه خوردە
ازشم کنه که دل کنم اونم �غلم کنه و �� نازو نو 

شه و این  �ل�م �ه خوردە از �ار غصه هام �استه
...همه دردو � دن�ال خودم نکشونم  
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ون اومدم�ا تقه ا�� که �ه در زدە شد از فکر ب �� .
نفس  .دستمال برداشتم و صورتم و خشک کردم
...عم��� کش�دم و ل�خند روی ل�ام اوردم

:در و �از کردم

�دب�خش�د �ارم طول کش!...�� شدە عشقم؟...

:درحا� که ن�اهش روم بود گفت

؟ - خو��

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

عا�...اهوم...
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دستم و گرفت و بوس�د

اینا دوتا  ب�ا ب��م االن �ا�ا م�گه...خداروشکر -
 � کجا رف��

...بهش ل�خند زدم و �اهاش قدم برداشتم

قا�م  و �از هم تمام غصه هام و �شت ل�خندم
...کردم

توی  �ع�� وقتا دلم � خواد هیچ استعدادی
�ق�ه  دلم � خواد مثل. �از�گری داشته �اشم

� خواد  دلم. نتونم غم و غصه هام و پنهون کنم
� توی دلمه تا آدم ها ن�ام � کنند �فهمند چه غ

. و �ه ز�ون نم�ارم

ە شدم ...�ه دستم که توی دس�ش بود خ��
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ون دادم هش �اش � شد ب. حر� نفسم و ب��
م و اصال د�گه دست. گفت که دستم و ول کنه

ە �ا ح�� لحظه ا�� لمس ام نکنه ...نگ��

�ستم ح�ف که توی �د موقعی�� بودم و نمیتو 
...هیچ کدوم از اف�ارم و عم� کنم

...وارد جمع گرم خانوادگ�شون شد�م

د بود اقای مقدم و ماما�ش انقدر خوش برخور 
اهم گرم که �ال خجالت و کنار گذاشتم و �� �
گرفت�م و گفت�م و خند�د�م

...اشتواسه شام هم ل�� جون بزور نگهمون د

 ساعت دوازدە شب بود که �الخرە خداف�� 
و  خداروشکر که �در . کرد�م و حرکت کرد�م
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� آدم های خ�� خوب و �ا شع وری مادر حس��
ام � ذاش � بودن و �ه انتخاب هاش اح�� ��...

� �ل�دو توی قفل چرخوندو وارد شد ...�محس��

 ل�اسام و د
�

ر اوردم همون دمه در از فرط خست�
. دمو �ا تاپ و شلوارم روی م�ل دراز کش�

دم �ه خداروشکر که همون خونه ی مقدم گند ز 
گرنه آرا�شم و مجبور شدم صورتم و �شورم و 

 اصال حال و حوصله ی شست و شوی صورت و 
این داستانارو نداشتم

 جنازە ام و 
�

� که �ا اون همه خست� �ه م�ل  هم��
... کردمرسوندم �ا�د هزار مرت�ه خداروشکر �

� درحا� که کت اش و در � اورد گ :فتحس��

ق��ونت برم �اشو ب��م �جات �خواب -
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نم �ا این همینم موندە دو�ارە ب�ام تو تختت او 
ام حالم اف�ار عذاب دهندە و حرص درارم که مد
...و �د � کنند �اعث دلشورە ام م�شن

ی نگفتم که � راهش  چشمام و رو هم گذاشتم چ��
...و �کشه و برە

نه چند دق�قه ای گذشت و �م �م سکوته خو 
 تاث�� خودش و گذاشت و داشتم �ه خواب

شمام و تند چ. � رفتم که دستاش ز�ر �دنم رفت
� از م�ل ج دام کنه و �از کردم و ق�ل این که حس��

ە �ذارە رو تخت مثل �ه �الش تو � غلش مچالم ب��
شار کنه دستام و �ه س�نه اش چسبوندم و ف

...دادم و مانع شدم
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... � ن� خوام پ�شت �خوا�م...ولم کن��

:بهت زدە ن�ام کرد و گفت

؟ - ؟!...�� !�� گف��

خوا�مگفتم جام راحته ن� خوام پ�ش تو �...

من .!..دیوونه شدی؟!...�ع�� �� جام راحته؟ -
ی نگفتم که قهر � ک��  � !که چ��

اینجا  فقط دلم � خواد امشب و ...قهر ن�ستم...
�خوا�م اجازە م�دین اقای مقدم؟

اش �لند همونطوری شوکه و این �ار دلخور از ج
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ە شد ...شدو بهم خ��

من کجا �خوا�م هووم؟...من -

�ف ب�� ...�ع�� �� کجا �خوا�م؟...وا... تو  ���
واباتاقت روی تخت گرم و نرم ات �گ�� �خ

...دن�ا -

!چته؟...

 دستم و گرفت و �ا . یهو اخماش درهم شد
� کش�د � خم شد. عص�ان�ت از رو م�ل �ای�� و ع��

...اختم�ه گون�ه س�ب زمی�� روی شونه اش اند

وع کردم �ه تقال و جیغ زدن و مدام �ه کتف  ��
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دم � اش مشت م��

ن� خوام ...ولمممم کن...ولم کن...
 � � ن� خوام پ�شت ت...حس�ی�� و �خوا�م �ذارم �ای��

...چرا ن� فهمیی�� احمق

ه اومدم ک. دست و �ا زدم. روی تخت گذاشتم
! �دە شد�اشم که هل ام دادو �م �ه �الش چس�

چشمام زل  پتو رو روم کش�د و روم خ�مه زد و تو 
:زد

نه ...حق نداری جا�� غ�� از اینجا �خوا��  -
...نه ه�چوقت د�گه...االن

!دی؟تو داری �ه من دستور م�...داری...داری...
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� �ا همون ابروهای گرە خوردە �ش و �ا ال و �ای��
:کرد

ارە دارم دستور م�دم -

ه بزور نه از این ک. د�گه داشت حرصم � گرفت
...اوردم و روی تخت گذاشتم نه

شماش �ل�ه واسه این که داشتم تحت تاث�� چ
ی ن�ا� � د د�گه قرار � گرفتم دق�قا همون چ��

اتفاق � افتاد

اقع نه در و ...از آدم های زورگو خوشم نم�اد...
هم � خورە تنها خوشم نم�اد، �ل�ه حالم ازشون ب

ت �اهاشون ن دارمو هیچ م�� �ه ح�� معا��

!کنار رفت. گرە ابروهاش �از شد
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ان دلخوری اش �امال مشخص بود � این �ار  اما . م��
شدم  از تخت جدا . ن� خواستم بهش توجه کنم

...و از اتاق خارج شدم

...روی همون م�ل دراز کش�دم

ە شدم �� �ع. �ه لوس�� آو�زون �ه سقف خ��
...واقعا دلخور شد؟ ناراحتم شد؟

حرف  نه �ا�ا تو فقط. نکنه حرفم درست نبود
 � � کردم �ه پهلو خواب�دم و س. دلت و زدی هم��

ب پچ چشمام و �ستم و ز�رە ل. بهش فکر نکنم
:زدم

ب�خ�ال �ا�ا...
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!یهو از خواب پ��دم

نگ ان�ار که م�ل �ه �دنم چ. خ�س عرق بودم
د تا چن. ان�ار که توی آت�ش بودم. � نداخت

...نفس عمیق کش�دم

� �ه تخت و �الش اش عادت  شا�د منم مثل حس��
 از اونجا اصال ن� تو�ستم جا�� غ�� . کردە بودم 

...رو تحمل کنم

م ان�ار �ا این که فقط ن�م ساعت خواب�دە بود
 ام در برە ب که

�
و �ه جای این که خست� �ش��

و از م�ل  بزور خودم. ب�ش�� �دنم کوفته شدە بود
�ازتر  کندم و چشمای ن�مه �ازە خوا�الودم و 

...کردم
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!یهو متوجه تخت شدم

...متعجب اطراف و ن�اە کردم

م برگشتم د�د...من واقعا روی تخت بودم؟
� �ا فاصله کنارم خواب�دە ...اخه!...حس��

ە بود تو اتاق اخه اون � منو �غل کردە بود و اورد
!که من متوجه �شدم

ا ح�� عص�ا�� �شم �. دلم � خواست جیغ بزنم
ش ��م دلم � خواست �� بزنم تو گوشش و به

ی ح�� د�گه حق نداری بهم دست بز�� حق ندار 
لم و د�گه مردمک چشمات و روم �چرخو�� و د

ری و آرومم تو آت��� ت��ن موقع�ت ام �ه رحم ب�ا
!ک�� 

خا�  �ل� زدم و اشک چشماهام روی گونه هام
وی �الش �� صدا گ��ه کردم و آروم �م و ر . شد
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ە شدم ...گذاشتم و بهش خ��

•••

 � "حس��

...نفس های داغش توی صورتم �خش � شد

رو�ش و �ا این که صور�ش رو ن� د�دم، آت�ش د
�ارە �امال احساس � کردم و � دو�ستم دو 

اشت من � فهم�دم اون د. چشماش �ارو�� شدە
حمل اون �ه دردی رو داشت ت. عذاب � کش�د

ر شکن � کردو �ه روی خودش ن� اورد که �م
...بود
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�شت  .من متوجه تمام احساسات اش بودم
� . ل�خندهاش چه ها که نهفته نبود ی اون چه چ��

� کردو و داشت از درون � خورد که لب �از ن
داد �� �� اون و عذاب � ...ن� گفت که چشه؟

� و قف ل کردن اون و مجبور � کرد �ه لب �س��
...درە دردهاش؟

ز حرارت آروم صورتم و نوازش � کرد و قل�م ا
...دستاش و نفس های داغش آت�ش � گرفت

:�ا صدا�� پر �غض پچ زد

و ... تنه تخت...فک کنم من �ه تو عادت کردم -
...نه �الش ز�رە �م

ه �ل�ام سوخت و اشک هام راە خودشون و �
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�ه  چشمام و �از کردم و . چشمام پ�دا کردند
�مه مژە های �لند خ�س و چشمای غرق اشک ن

�ازش چشم دوختم

ل لعن�� دلم � خواست بهش ��م �از کن اون قف
...رو

اش�ات  بزن حرفات و که دل �� قرارە من طاقت
...نذار فکر کنم اف�دە ای. و ندارە

. ستنذار احساس کنم کنار من حالت خوب ن�
ر �ذا. �ذار دلم �ه خوب بودنت قرص �اشه

...آرامش طوفان درونت رو احساس کنم

ی نبود که �ه حرف ب�اد اون �ه اون  .اما اون دخ��
ز قفل زنگ زدە عادت کردە بود و جز�� ا

...وجودش شدە بود
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و �غلش  جلو رفتم و آروم پ�شو�� اش و بوس�دم
دم و اش�ام ر . کردم وی �ل�ام و روی هم ف��

...موهای مش� حالت دارش چک�دند

.

.

.

...�ک ماە �عد

.

.

.

"دن�ا

� چشمام و �از کرد م صبح �ا بوسه ی حس��
دصورت اش دق�قا رو �ه روی صورت ام بو 
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:�ا ترس و لرز گفتم

!�� شدە ؟...

ـ سالم ات کو ؟

سالم...

ـ صبح ات �خ�� ع��زم

و�� پوش�دە ب ود�ا �اشدم و �شستم ل�اس ب��
دستام چشمام و مال�دم

جا�� م�خوای بری ؟...
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کت ...ـ ارە د�گه ��

:�ا نق و نوق و حالت التما� گفتم

... � ��ار تنها�� تو خونه چ...پ�شم �مون حس��
کنم 

مبرگشت و اومد �ه سمت ا از جلوی اینه

رگردمق��ون چشمات برم س� � کنم زودی ب -

ە خوو ... حوصله ام � م��

گشتمـ تا تو �ا�� �ه ص�حانه �خوری من بر 
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�� تا من ص�حانه ا... � م و چرا حرف ال� م��
و  �ا�خورم تو تازە داری از در خونه ب�� ن م��

وع کرد �ه خند�دن  ��:

 
�

م �ه پ��ا م��م چطورە زنگ بزن..ـ ارە راست م��
ون خ��دو  �ازار گردی  ب�اد پ�شت �ا �اهاش برو ب��
...پ��ا که استاد �ازار گرد�ه ها

ارە ارە بهش زنگ بزن...

ـ �اشه ع��زم

�ه سمت در خرو�� اتاق رفت

از اتاق  �اشدم و �ه کش و قوس �ه �دنم دادم و 
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ون رفتم � رفتم و وارد �ای برهنه از �له ها �ای. ب�� ��
� داشت �ا گوش�ش صح�ت . �ش�من شدم حس��

م�کرد هم زمان ن�اە اش �ه من بود 

د  � مثل این که �ا ب�ا�� حرف م��

خونه رفتم �ه لیوان برداشتم ت � وش اب �ه اش��
� . ر�ختم � کش�د �ه  �عد از چند د�قه حس��

:طرف ام اومد و اخما�� درهم گفت

ه � چرخ�اـ اخ��ن �ارت �اشه �ای برهنه تو خون

ن�ا� �ه �اهام انداختم

!وا دیوونه چرا ؟...
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ی ین و نگو که ا...ـ خب ع��زم دل درد م�گ��
ن� دو�س�� 

ز این �ه �اشه س� � کنم ا...� دو�ستم �ا�ا ...
�عد کفش هام و بپوشم

ـ اف��ن دخ�� خوب

بهش ل�خند زدم

ساعت  م�� اش و ن�اە کرد

اە �ه پ��ا تو ر ...ـ ع��زم من دیرم شدە �ا�د برم 
نم ب�اد پ�شت � زنگ م��

�اشه...
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ـ ص�حانه ات و �امل �خور�ا

�اشه...

ـ مواظب خودتم �اش

:�لند گفتم

�اااااشه...

ـ �اری نداری؟

نچ...
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ی؟ � ، چ�� ـ امری ،فرما���

نچ...

ـ �ه بوس �دە من برم

...�م و جلو بردم پ�شون�م و بوس�د رفت

دە �ه �شست ام ص�حانه ام و خوردم و �ه خور 
....�و وضع ام رس�دم

•••

 � "حس��
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ردم و از فرصت استفادە ک. �شت چ�غ قرمز بودم
. ..تمشمارە ی پ��ارو گرف. گوش�م و برداشتم

د�عد هزاران هزار بوق �الخرە جواب دا

�� ...الووو - � چرا انقدر زنگ م��

گت پ��ا �خدا دستم بهت برسه ت�که بزر ...
نم جوا...گوشته � ب مرض داری هر�� زنگ م��

نم�دی هان؟

یچرا ال� جوش م�ار ...�ا�ا حموم بودم -

ب�ند دهنت و گوش کن...
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� �ه من دستور ندە هاااا - رمندت من �ا...حس��
 �� � ن�ستم که اینطوری �اهام حرف م��

دم � ... � کشتمت دە ا�ه �ارمندم بودی که م��
خودم و خالص � کردم

:جیغ زد

وا�ت �خدا ادامه �دی قطع م�کنم د�گه هم ج -
و نم�دم

ز این که تند گو�� و از گوشم جدا کردم و �عد ا
�ارە از آروم بود�ش اطمينان حاصل کردم دو 

...گو�� و �ه حالت اول�ه برگردوندم
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� شد ...حرکت کردم. چراغ س��

یغ زدە �ه �ت ج...چته تو...آروم �اش �ا�ا...
�� هان؟ � م��

و  صدای نفس های پر از حرصش و � ش��دم
...نه� دو�ستم هر آن ممکنه گو�� و قطع ک

ع��زم...خواهرم...پ��ا جان...

:سکوت طوال�� مد�� کردو متعجب گفت

؟...�سم هللا - � !�ا م�� حس��

�ون و من چندتا خواهر مه�  مگه...ارە ع��زم...
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دلسوز دارم هووم؟

دارم ...شهخدا�ا �اورم ن� !.. مه��ون و دلسوز؟ -
خواب � ب�نم فک کنم

:تو �لو خند�دم و گفتم

ه زنگ زدم ��م دن�ا خون...ب�داری �ا�ا...
دوری  بپوش برو پ�شش ب��ن �اهم �ه...تنهاست

بزن�د حال و هواش عوض شه

ری زن زل�ل فکر ن� ک�� ز�ادی د�گه دا...عج�ااا -
 � � �� حس��

�شش �اشو برو پ...این چه حرف�ه �� ادب...عه...
�شنوم �شت گوش انداخ�� م�ام اونجا 
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ز درضمن مواظ�شم �اش �ه تار ا...� کشمت
موهاش �م شه فاتحه ات خوندە اس

مثل  ب�ا�� . از آسا�سور خارج شدم. قطع کردم
جاش �لند  هم�شه اما این �ار هول و دس��اچه از 

...شد

� ...سالم اقا...س - خ����

� کردم �ی �اال و �ای��

...سالم...

م شد ە رو چرخوندم و وارد دف�� م که �ا دستگ��
...د�دن سوف�ا اخمام در هم شد
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دم، هر �  � ی �ا�د د�گه داشتم �ه س�م آخر م��
رە �اش بهش � فهموندم که روز ع�ا� حق ندا

م �ذارە مگر این که �ارش خ �� و توی دف��
وری �اشه ��

...اما کو گوش شنوا

:از جاش �لند شدو �ا ل�خند گفت

؟...سالم - خو��

صند�  �� حرف کت ام و در اوردم و روی �ش�� 
ە شدم و د. ام انداختم :اد زدم�ا اخم بهش خ��

ە  مگه من �ه تو نگفتم حق نداری �اتو ... تو دف��
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نگفتم هان؟...من �ذاری

:از جاش پ��دو ترس�دە لب زد

نمبهت سالم ک...اومدم ب�ینمت...اومدم...او -

د اعص�ان�ت ف��ا �دون توجه �ه ترسش �ا
:کش�دم

ون ا... ز اینجا هم سالمه کوفت�ت و � تو�س�� ب��
کتم...�ک��  نمردم که ...خ�� مر�م من که تو این ��

ون م�ام توهم چش مات و �از �الخرە از اینجا ب��
� ک�� � ب�ن�م

ا غرق همه ج. �ه سمت در رفتم و درو �از کردم
ارە کنار وا�سادم و بهش اش. سکوت شدە بود
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کردم

ون تا زنگ نز ... دم �ا ز�ون خوش �مشو ب��
نت ...حراست ب�ان ب��

:قد� جلو گذاشت و لب زد

-  � حس��

ون �ا قراردادت و �...ه�سسس... ی ب�� ارە کنم م��
هان؟

خم شدو ک�ف اش و . خشک اش زدە بود
و  روم. آروم �ه سمتم قدم برداشت. برداشت

...نهازش برگردوندم که �� حرف گورش و �م ک

1480



•••

"دن�ا

ردمدرو �از کصدای اف اف و ش��دم پ��دم و

ـ سالااام عشق من چطوری؟

ق��ونت برم تو چطوری؟...
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...ـ خ��م زن داداش

وا � گفته من زن داداشتم؟...

عروس  ـ چه م�دونم وق�� مامان �ا�ا عروس ،
� حتما هس�� د�گه ...م�ک��

�ست وارد  پ��ا دخ�� ش�طو�� بود پ��د تو و درو 
ە م�کردهمه اش اینورو اون ورو ن�ا.�ش�من شد

ا ؟ ـ چه خ��

ی � گردی؟...سالم�� ... � دن�ال چ��

...ـ نه ع��زم 

1482



:ز�ر لب گفت 

ە ...ـ �عد دم �ه د�قه �اچه ی منو م�گ��

؟... ی گف�� � چ��

ـ نه

�ه چشمک زد

� د�گه؟ ...ـ شب هارو پ�ش هم م�خواب��

...وااا...
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ی نگفتم � دە شو �دو اما... ـ خ�� خب �ا�ا چ��
ون خ��د ب��م ب��

�اش ص�� کن برم حا�� شم...

ی امادە ��� منم �ه زنگ بزنم ـ اوم �اش تا تو م��

...گهبزن ، راحت �اش خونه ی داداشته د�...

ج�او بود دخ�� �امزە ا�� بود فقط �ه خوردە کن
ی از �ه خوردە ب�ش��  � ...البته �ه چ��

...ل�اسام و پوش�دم
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...�شس��م و حرکت کرد�م

ی شد ب�ست د�گه ا�� در نابود�ه مطلق س��

اش  پ��ا همه. د�گه مغزم داشت منفجر م�شد
د ر  �  م�کرد ، فک م��

�
د و رانند� �  فک م��

�
انند�

م�کرد

 فک زدن اش �ک طرف ، صدای گو�� اش که
م �ه دق�قه �لند � شد �ک طرف

َ
...د

تو دهن  ش�طونه � گفت بزنم دندوناش و ب��زم
...اش ها

�ه  د�گه ن� دو�ستم چجوری از جواب دادن
...سواالش طفرە برم
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� جلوی �ه ساختمان �اال �لند مت وقف شدماش��

ـ خب ع��زم من بر� گردم

��ــــع دست اش و گرفتم

!کجا کجاا؟...

برم�گردم د�گه ـ برم �اال �ه �اری دارم انجام م�دم

؟... �� ا�ه �ار داش�� خب � گف!...�ع�� ��
!نم�ای

� � گفتم نم�ام ،!...ـ وا  س�د  ا�ه �ه حس�� می��
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خوام �ا منم نمیتو�ستم ��م که م�...چرا نم�ای
میتو�ستم؟ دوست ��م برم خز �ار�� 

؟...چی�� ... ونم �ا �ه ا...تو م�خوای بری �اال �ار��
...��؟

مه مدت خ�� ب�خش�دا و� این ه...ـ ای �ا�ا 
کنگر نخوردە لنگر  خونه داداش من

ز چ��ار معلوم ن�ست دوتا�� شب و رو ...انداخ�� 
 � � ...م�کن�� س همد�گه هم هست�� در دس��

� �عد این وسط گ�� م�دین �ه �ه �...د�گه ار�� رف��
من؟

...پ��ااا حرف دهنت و �فهم...

...ـ نم�فهمم 
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وردمدرو �از کرد برە دست اش مح�م فشار ا

...ـ آیی�� ول کن دست ام رو

� م... نم �ه حس�� � ...��م�خدا ا�ه بری زنگ م��

برگشت و بهم ن�اە کردترس�دە بود

!...ـ تو این �ارو نم�ک�� 

...معلومه که م�کنم...

�اهاش و تو اوردو درو حر� ک���د
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ون داد نفس اش و �ا صدا ب��

ـ تو چند سالته؟

...یای �ا�ا چ��ار �ه سن و سال من دار ...

...ـ نه �گو 

ب�ست...

�عد ...فقط ب�ست سال؟...ـ ب�س�تت؟
م و  اینطوری تهد�د  م�� که سه سال ازت بزرگ��

؟ م�ک�� خجالتم ن� ک��
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�دم عصا�م و بهم ر�خت اومدم که جواب اش و 

پ��ا . تمبرگش. یهو �ه نفر تقه ا�� �ه ش�شه زد
 � ش�شه رو داد �ای��

ـ جان؟

� ��ە �م موندە بود تا �مر ب�اد تو م !اش��

�دو ـ پ��ا ب�ا د�گه دو ساعته منتظ��م ،

ـ تو برو من م�ام

ن�اە اش روم ُ� خورد

جووون  -
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 از دلم ن� خواست دهنم و �از کنم و هر �� 
...��ادهنم در م�اد و بهش ��م اونم جلوی پ

�� حرف فقط ن�اش کردم

...ــ پری اینم ب�ار 

...ـ پرو �شو ماز�ار

پ��ا مشغول جمع کردم وسا�لش شد

د و آدامس ��ە مثل دخ�� ند�دها بهم زل زدە بو 
� ج���د
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اسمت چ�ه خانو�...ــ چقد خوش�له

هوی ماز�ار �ا توعما -

��ە درو �از کرد واسم

ە هاــ ب�ا ب�ا ب��م �اال بهت خوش م�گذر 

...ماز�ار دوست دخ�� داداشمه -

نگ اش پ��ا جمله اش تموم �شدە بود که �� ر 
� گچ شد ...ع��

درو �ست
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ی از من ا�ه �� ا...ــ �ا�ا ارادت دار�م خانوم � د�� چ��
...د�د�د ب�خش�د نم�دو�ستم و گرنه

:مروم و ازش برگردوندم و ز�ر لب پچ زد

...مردە شور...

...ـ ب�ند د�گه

پ��ا پ�ادە شد

عه عه پ��ااا...

� ن�م ساعته برم �م ـ �ا�ا �مون تو ماش�� �گردم م��
ن�م د�گه � ...�ه دوری م��
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 بزنم
�

�دون این که فرصت �دە حر�

!...رفت

ی �شد دە دق�قه ای منتظر مونم خ��

حوصله ام �دجور � رفته بود

ون اومدن ما... ...اینم از ب��

 گرفتم ای �اش تو خونه م�موندم �مه �مه اش �
� همه ا. � خواب�دم د�گه ش ق�افه ی حس��

...جلوی چشمام بود ای �اش

 � پ��ا �اشم  ای �اش االن �ه جای این که تو ماش��
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� اون بودم و کنار اون ...تو ماش��

 هم م�کنه...اە ب�خ�ال �ا�ا...
�

...مگه فر�

� ا.�سورد گو�� ام و زدم  م شدموارد مخاطب��

م ح�� �ا د�دن اسم اش هم ل�خند رو ل�ا
ردم� �ش�ت �� اخت�ار شمارە اش و لمس ک

•••

 � "حس��

�لند  یهو وسط کنفرا�س صدای آالرم گو�� ام
و د�دمشداومدم که ر�جکت کنم که اسم دن�ا ر 
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� متو ... جه حاال شما خودتون هم بر� کن��
 � � �...م�ش�� ه لحظه ب�خش�د تا شما بر� م�کن��

ون ...من برم ب��

...ـ اقای مقدم ، م�شه ب�ش�� 

...م�ام االن �ه لحظه...

س خارج گو�� ام و برداشتم و از سالن کنفرا�
شدم

الوو...

؟ ـ الوو سالم عشقم خو��
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ری ، �ا ق��ون ذوق تو صدات برم ارە تو چطو ...
پ��ا خوش م�گذرە؟

ون داد نفس اش و �ا صدا ب��

ارە �د ن�ست -

شدند و �ا د�دن فضوال�� که توی سالن رد � 
م قدم برد اشتم ن�ام � کردند �ه سمت دف��

؟... !مطمئ��

اهوم -
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خوش  و� من حس � کنم تاحاال اصال بهت...
...نگذشته ها

...ـ حس نکن خوو

...چشم...

وارد شدم و درو �ستم

 � ـ حس��

جان؟...

زودتر  اصال � شه امروز و ...ـ � م�ای خونه
ب�ای؟
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لسه بودم نه ع��زم ن� شه ، تازە االن وسط ج...
...زنگ زدی

؟
�

!...ـ جدی م��

اهوم...

ی�اری ندار ...ـ �س من مزاحمت �شم د�گه

واظب نه برو خوش�گذرە م...مزاحم چ�ه ع��زم...
خودتم �اش

ـ خدافظ
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...خدافظ ات...

قطع کردم

یهو م�الد وارد شد

ی که رفت تا�لوی � � چ�� عکس  چشم اش رو اول��
ین که �ه هر وقت وارد م�شد �ه جای ا. دن�ا بود

ە � شدمن ن�اە کنه و حرف بزنه �ه تا�لو خ�� 

ل زدە که ـ �ا اون چشمای نافذ اش �ه جوری هم ز 
ە آدم دلش ضعف م��

ن... مردە شور دل ات و ب��

ـ وا
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�ادفعه ی اخرت �اشه ن�اش � کن...واال...

� ��  �� ـ عکس اشه �ا�ا خودش که ن�ست غ��
...واسه من

ر اصال �ه ه...عکس اش ، ل�اساش ، خودش...
ی که �ه دن�ا م��وط � شه ن�اە ن � او�؟...کنچ��

ـ ش�طونه م�گه

ش�طونه �� م�گه؟...

ـ ه��� 
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نه �گو...

نصف و  �اشو ب�ا ب��م حرفات و ...ـ ه��� د�گه
�شه  فرداهم قرار داد �سته...ن�مه ول کردی

...� ندازی گردن این و اون

ون دادم �ا عص�ان�ت نفسم و ب��

ا�س راە از اتاق خارج شد�م �ه سمت سالن کنفر 
...افتاد�م

•••

"دن�ا
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د�گه داشتم دیوونه � شدم 

�  چهل دق�قه گذشته بود و من همچنان تو  ماش��
م � رس�د. منتظر پ��ا بودم وئیچ و س. د�گه ص��

برداشتم و پ�ادە شدم

ی ط�قه  وارد ساختمان شدم و از نگه�ان شمارە
�د که رو گرفتم وارد آسا�سور شدم طو� نکش
خارج شدم �ه سمت واحد سه رفتم

تمان و در ن�مه �از بودو صدای موز�ک �ل ساخ
�ا . شدم درو �از کردم و وارد . در برگرفته بود

ون . زد د�دن فضای خونه چشمام از حدقه ب��
وااای چه خ�� بود

وب زدە بودن که هیچ کدومشون مثل  انقد م��
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خونه بود دیوونه. �ه ادم عادی رفتار ن� کردند

:ز�ر لب �ا عص�ان�ت پچ زدم

ین همه حاال من وسط ا...پ��ا خدا لعنتت کنه ...
...حیوون تورو چطوری پ�دا کنم اخه

ح�م �ه یهو �ه نفر دستم و گرفت و م. جلو رفتم
صورتم  دردی توی �دنم پ�چ�د و . دیوار ک��وندم

:جمع شد و از درد نال�دم

کتف ام...اااخ...

:زد �ش و توی گردنم اوردو کنار گوشم پچ

...ــ معلومه خوب ناله م�ک�� ها
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ال داشتم �ا. احساس نجس شدن بهم دست داد
ق�افه  انقد صورت اش نزد�ک بود که. � اوردم

و توی  تمام زورم. اش درست و حسا�� ن� د�دم
�دم �ه دستام انداختم و هل اش اش دادم و دو 

یهو �ه نفر داد زد. سمت در خرو�� 

...ــ ب�ند در و نرە

ه خارج �ه اقا�� جلوم ظاهر شدو ق�ل از این ک
ک���دش و قفل اش کرد درو. �شم

ون  از ترس قل�م داشت از قفسه ی س�نه ام ب��
د � روم �ه �ا د�دنم از در جدا شدو اروم ا. م��

ی �� اخت�ار اشک تو . سمت ام قدم برداشت
عقب عقب رفتم. چشمام جمع شد
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�د خودم و خدا�ا �ا�د چ��ار � کردم؟ چطوری �ا
ردا�� که مثل نجات � دادم؟ دورو برم پر بود از م

بودو  سگ آب از لب و لوچه اشون آو�زون شدە
...� بودند*�شنه ی را�طه ی جنـ

ن ها فقط فقط داشتم عقب عقب � رفتم و او 
�� هر لحظه بهم نزد�ک تر � شدند و ب�ش
!دلشون � خواست �دنم و لمس کنند

دنم ترس تمام وجودم و در برگرفته بودو �
فس نفس یهو �ا جس� برخورد کردم، ن. � لرز�د

دم � ...م��

ک در حال احساس � کردم قل�م هم ر�تم �ا موز�
ون م د�خش، داشت از قفسه ی س�نه ام ب�� � ��
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�ه سمت اش برگشتم

...ــ �ه �ه چه خانوم خوش��

دە بود تکه موی توی که �ه ور صورتم و پوشون
ی آب دهنم و �اها. بودم و �شت گوشم برد

ب خشک شدە ام و حرکت دادم و خودم و عق
:کش�دم

...�ه من دست نزن کثافت...

ــ اوە خانوم ز�ونم دارە �چه ها

...چه حا� �کن�م ما...ــ جوون 
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� دست اش و روی ش�مم برد و �ه سمت �ای ��
 اون لحظه احساس کردم هر آن. حرکت داد

....وفتمام�ان دارە سکته کنم و از ترس �س بی

و �ه  هرچند انقدر وضع�ت ناجور بود که مرگ
 اصال �اش. ز�رخواب شدن ترجیح � دادم

دنم و � مردم و هیچ وقت دست اون عو�� ها �
هم �ل� های پر از اشک ام ب. لمس ن� کرد

دم :�ا گ��ه جیغ �لندی کش�دم ف��

... � ...حس�ی�ی��

داشت �� د�گه �اهام توان تحمل کردم وزنم و ن
� افتادم لحظه چرا  نم�دونم اون. اخت�ار روی زم��

� و صدا زدم  فهم�د شا�د � دو�ستم ا�ه �. حس��
م پ��ارو پ��ا من و کشوندە وسط �ه �له مرد، ه
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 هم این مردای لجن رو جر واجر � کرد 

�ر � شد اشک بود که مثل �ارون از چشمام �از 
!یهو صدای موز�ک قطع شد

تونه؟ � ...ـ چه خ��  هان؟دار�ن چه غل� م�کن��

...ش کردم�ا صدا پ��ا �م و برگردوندم و ن�اه

...ــ داش��م �ا این خانوم خوش�له

فهمه دمار م�دو�� داداشم �...ـ ب�ند دهنتو عو�� 
؟هان م�د...از روز�ار هممون در م�ارە؟ و��

نکنه ...ــ داداش ات چ��ارست این وسط
ان ��  ی دارە در ق�ال دخ�� �  پناە و مسئولی�� چ��
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خوش�ل؟

:ماز�ار جلو رفت و گفت

ە نامزد داداششه ...ــ احمق این دخ��

ون زد ات از حر�. ��ە چشماش از حدقه ب��
ورت �لوش پ�دا بود مدام دارە آب ده�ش و ق

:قد� عقب گذاشت و گفت. م�دە

مندە ...ــ خانوم ��

ی که فکر � کر  � دم خارج اون لحظه �ه تنها چ��
...شدن از اون لجن زار بود و �س
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ز جام �لند پ��ا �ه سمت ام اومد که �مک ام کنه ا
دست اش و �س زدم و از جام �اشدم.شم 

ص�ا�� �دون ن�اە کردن بهشون �ا ق�افه ا�� ع
ارد و . ��ــــع �ه سمت در خرو�� قدم برداشتم

آسا�سور شدم

م و از ک�ف ام و گو�� ا. از ساختمان خارج شدم
� اش برداشتم اومدم که تا�� م توی ماش��  �گ��

...که

...ص�� کن �ه لحظه...ـ دن�ا دن�ا

نفس نفس زنان �ه . برگشتم �ه سمت اش
...سمت ام دو��د
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مولم کن پ��ا اصال حوصله ات و ندار ...

� تو ماش � تا ـ اخه مگه من بهت نگفتم �ش�� ��
....ب�ام

�ا تندی �ه سمت اش برگشتم

؟... � �ک ...تا � هان تا �؟...�ش�نم تو ماش��
�ا شا�دم تا اخر روز...ساعت دوساعت؟

ـ ب�خش�د ع��زم طول کش�د

فقط � خوام برم خونه...

دستم و گرفت
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ور�م �ه خوردە ـ ب�ا ب��م �ه دوری بزنم �ه قهوە �خ
...خ��د کن�م �ا

...گفتم � خوام برم خونه...

اراحت �خدا ا�ه ن�ای ن...ـ عه اذ�ت نکن د�گه
نم � دونم م�...� شم د�گه ام �اهات حرف نم��
...ب�خش�د ناراح�� و� اتفاق�ه که افتادە د�گه

 � مح�م دست ام و گرفت و �ه سمت ماش��
 � کشوندچارە ای نداشتم غ�� از �شس��

برخالف م�لم �شستم و حرکت کرد�م

د که �ادم ب �  که پ��ا تو راە انقد فک م��
�

رە اتفا�
�ن ا حسا� افتادو که من �دون این که کوچک��
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ە شدم که �س  تو چهرە ام ب�ارم �ه رو �ه روم خ��
...کنه

اما اون دست بردار نبود

ک �� دستم و �ه سمت س�ستم بردم و �ه موز�
ای پ��ا کردم و صداش و انقد �اال بردم که صد

...توش محو شد

دە چند د�قه ا�� گذشت جلوی فروش�اە پ�ا
شد�م

اشتم و پ��ا �� خ��د کرد منم هر �� الزم د
م �م هوا �. خ��دامون و تح��ل گرفت�م. گرفتم

داشت تار�ک م�شد

ت خ��دارو تو صندوق عقب گذاش��م و حرک
کرد�م
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...ب�ست دق�قه ای گذشت

س داشتم و دلشورە . ..اس��

� زندگ �شون و �م مثل کسا�� که �ا ارزش ت��ن چ��
...کردە �اشند

ش�دە �� دل�ل و �� جهت آرامش از �دنم پر ک
...بودو آروم و قرار نداشتم

...پ��ا ب��م خونه د�گه ...

� ...ـ خونه؟ ی �خور�متازە � خوا�م ب��م �ه چ��

م ب��م... نه ن� خواد من س��

ـ اصال حرف اش و نزن
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� از حرکت ا�ست � �ار ماش�� پ�ادە . ادبرای چندم��
و هارو شد�م و وارد رستوران شد�م �ارسون ِمن

غذا  �ه سوپ سفارش دادم پ��ا هم ��. اورد
سفارش داد

 
�

م از گشن� ...ـ وای دارم م�م��

االن م�ارن غذاهارو...

...ـ دن�ا

هووم؟...

 نه؟
�

ی نم�� � � چ�� ـ تو که �ه حس��
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�ا اخم ن�اە ام و �ه گوشه ای دوختم

 من �د�خت � شم م�دو�� 
�

 که چقد ـ وای ا�ه ��
...حساسه

:حر� ن�اش کردم

ی �ه خوش��... تو، �ا  پ��ا من ن� فهمم دخ��
ر �ا�د موقع�ت خو�� که خانوادە اش دارە چطو 

� اون همه آشغال �اشه ...ب��

ر� که �ه سمت ه...آدمه د�گه...ـ چه ر�� دارە
ت اش راس...دوست اش داشته �اشه گرا�ش دارە

� عاشق د ی منم فک ن� کردم �ه روزی حس�� خ��
...مثل تو �شه
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!مگه من چمه؟...

وش ـ خودت که خو�� ، خوش�� ، نازی ، خ
 و مه��ون

�
� هر چند عص�� و از �...اخال� لو �ای��

 ...نرو هم هس�� 
�

 از نظر موقع�ت خانواد�
...گفتم

�ا چشما�� درشت شدە بهش زل زدم

ه از نظر واقعا که چطور � تو�ست تو روم �گه ک
� تا آسمونم  من �ا اونا زم��

�
!؟خانواد�

...ـ ناراحت �ش�ا من حق�قت و گفتم

که من   تو فقط گف�� ...نه ع��زم ناراحت �شدم...
و خانوادم اصال در حد شماها ن�س��م 
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� ناراحت کنندە ا�� نبود...د�گه چ��

ناراحتت  اصال ن� خواستم...ـ ای �ا�ا ب�خش�د 
کنم

گفتم که ناراحت �شدم...

ـ دن�ا

ن�اش کردم

� نگو �اشه؟ ـ �ه حس��

من بهش دروغ نم��م...
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ست اون که کف د...ـ من که نگفتم دروغ �گو
 اش و بو نکردە که من رفتم �ار�� تا ت

�
 اتفا�

�
و ن�

نگ�ا �اشه؟...نمیوفته

� چ�د �ارسون غذاهارو اوردو روی م��

 کردم و �الفه پ. پ��ا هنوزم منتظر جوا�م بود
�

و�
گفتم

�اشه نم��م...

ـ ق��ونت برم مرس�� 

سوپ ام و خوردم
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ن � داد ن�ا� �ه تا�م گوش�م که نه شب و �شو 
واست �ه جا بند ن� شدم دلم � خ. انداختم

ب زودتر برگردم خونه �ه حس عج�ب و غ��
ورد و داشتم ان�ار صند� داشت �دنم و � خ

.هوای رستوران برام خفه بود

� �ه خونه حالم به�� � ش � . دفقط �ا رف�� مطم��
� برگشته خونه ...بودم حس��

...پ��ا �اشو ب��م د�گه...

م و �ذار شام!...ـ وا چرا انقد عجله داری؟
!�خورم

متند تند �خور راە بیوفت�...�دو د�گه...
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...ـ چ�ه دلت واسش تنگ شدە؟

تازە �ه خودم اومدە بودم

 ب
�

!ودنکنه این حس عذاب دهندە حس دلتن�

...نه محاله ام�ان ندارە

...معلومه که نه...ای �ا�ا...

...ـ دروغگوو

م اهم�ت انقدر اعصا�م داغون بود که د�گه برا
...نداشت راست و دروغ حرفام

:و رو کردم ل�ام و �از کردم و اون ح� که داشتم

من و ...�دجورم تنگ شدە...ارە تنگ شدە...
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...زودتر برسون خونه

ـ � ذاری شام ام و �خورم �ا نه؟

نه ن� ذارم ...

ذام و تا غ...ـ بهش زنگ بزن �اهاش صح�ت کن 
تموم کنم

!تو � خوای همه اینا رو �خوری ؟...

...ـ وااا

ر �اشدم و ک�ف ام و برداشتم و �ه سمت د
خرو�� رستوران راە افتادم
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...ص�� کن...ـ ص�� کن

� و ک���دم �شستم و در ماش��

� روزی بود که ت ا این �عد اون همه مدت اول��
� بودم بود حالم �ه جوری. موقع دور از حس��

!...دلشورە و ترس و نگرا�� 

د  � !...ان�ار �ه �غض �ه �لوم چنگ م��

...فتادم�الخرە �و �له ی پ��ا پ�دا شد راە ا

ار�ک بود �ل�دو انداختم و درو �از کردم خونه ت
وز دم در بودن�ا� �ه پ��ا انداختم هن.وارد شدم 

� هنوز نیومدە... ...ب�ا تو... فک کنم حس��
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� ...ـ نه مر� ع��زم من د�گه برم  هم  حس��
ک ت اومدە عادت ندارە تا این وقت شب ��

�مونه 

ای �اهم حاال تو ب�ا تو �ه چ...ارە راس م�گ�ا...
�خور�م

ودت ـ گفتم که مر� من د�گه برم مواظب خ
ش ن�ل� ...�اش ز�اد دم��

و  داشت درو � �ست و � رفت که دست اش
گرفتم

!منظورت چ�ه؟...
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ـ ه��� �عدا م�فه� �ای �ای 

پ��ااا...

درو �ست و رفت

همه ی چراغ ها خاموش بودند

� عادت نداشت این موقع  عج�ب بود حس��
!...شب �خوا�ه 

خونه رفتم � � طری اب �شنه ام بود �ه سمت آش��
ون اوردم و ر�ختم �ه  توی لیوان و از �خچال ب��
یوردە بودم وان و �اال نس�نک تک�ه دادم هنوز لی
...که
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ـ �ه �ه �الخرە �و �لتون پ�دا شد 

ستم �ا ش��دن صداش جیغ زدم و لیوان از د
� ��ــــع و چرا ! افتادو هزار تکه شد غ حس��

خونه رو روشن کرد � دە � جام خش�م ز ! آش��
�ان قل�م بود که �اال و � االتر � رفت بود و فقط��

م !...و احساس � کردم دارم م�م��

ـ تکون نخور ، � جات �مون

� انداختم ا�ه �ه خو  ردە �ام و ن�ا� �ه کف زم��
تکون � دادم ش�شه �امو جر � داد 

� اومد و دست اش و ز�ر �دنم برد و  � �ه  حس�� ع��
� �لندم کرد �چه ی کوچولو از روی زم��
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ت�ار دستم و دور گردن اش حلقه کردم �� اخ
وی �ه اتاق خواب بردم ر . �از�ر شد اش�ام

ا کرد که تخت گذاشتم و �الش و ز�ر �م جا �ه ج
...راحت �خوا�م

دوتامون  اومد کنارم دراز کش�د و پتورو رو هر 
ش خودم و بهش چسبوندم و مح�م �غل. کش�د
ن اون �م �م داشتم احساس � کردم �دو . کردم

 کنم
�

ا تمام �الخرە اون �! د�گه نمیتونم زند�
�ه دام  رفتاراش �ا �اراش و �ا حرف هاش من و 

...خودش انداخت

...چقد ضع�ف شدە بودم 

 کردم حس �ادە آن�تا افتادم فک �.�اورم ن� شد
ه خودم در حا� ک. اون �س�ت �ه برد�ا دیونگ�ه

ل �ال چند ساعت پ�ش مثل �ک معتاد داشتم �ا
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دم � م��

شمای �ا�ا حاال �ا این گندی که زدم چجوری تو چ
ن�اە کنم؟�ا�د چه غل� کنم ؟

ت��ن حالت  چونه ام � لرز�د و ذهن ام تو درگ�� 
بوندم پ�شو�� ام و �ه س�نه اش چس. ممکن بود

� خوا�م   و انقد �� صدا گ��ه کردم که نفهم�دم
...برد

.

.

.

 ظهر بود که از خواب ب�دار شدم12ساعت
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ی از ن�ا� �ه اینورو اونور تخت انداختم ا ما خ��
� نبود ه �ه چشمم �ه �ادداش�� افتاد ک. حس��

� ا.آینه چس��دە شدە بود ومدم و از از تخت �ای��
روی اینه برداشتم اش 

سالم ع��زدلم صبح ات �خ�� ( 

خوام �خاطر اتفاق های د�شب ازت معذرت � 
سونم ات  ن� خواسم ب��

ە � ص�حانه ات و آمادە کردم رو م��

صله ات امروز س� م�کنم زودتر ب�ام خونه حو 
� ......� نرە " )حس��

� گذاشتم دو�ارە اش ک از �ادداشت و روی م��
و�ستم ان�ار د�گه ن� ت. چشم هام �از�ر شد

م اشتم و چمدونم و برد. جلوی اش�ام و هم �گ��
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روی تخت گذاشتم

م رو تخت �مدو �از کردم و �ل ل�اس هام و ر�خت
و لوازم شخ� ام و جمع کردم

دونم �اری �ا�د زودتر از این مخمصه ای که �ا ن
ادمخودم و نجات � د. واسه ی خودم ساختم

� کردم�ا�د � رفتم و �ه �شت �م هم ن�اە ن

ستم ل�اس تا جا�� که تو�. �ه ل�اس سادە پوش�دم
هارو چپوندم توی چمدون و ز�پ اش و 

...کش�دم

برداشتم  �ق�ه رو هم رها کردم ک�ف و چمدونم و 
�  �ه سخ�� از �له ها . از اتاق خارج شدم �ای��

مت چمدونم و جلوی در گذاشتم و �ه س. رفتم
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اتاق �ارش رفتم 

وارد شدم �ه خود�ارو �اغذ برداشتم

نمیتوستم �دون خداحاف�� برم

د که هنوز نوک خود�ار �اغذو لمس نکردە بو 
 چهرە اش جلوی چشمم اومد �غض ام برای

� �ار ترک�د ...چندم��

 رفت که ا
�

ز � �� ن�اە ام �ه سمت �او صندو�
م اما عق� اون همه فرصت داشتم که �ازش کن

متوجه  فرصت هارو ب�خ�ال شدم و �دون این که
�  �شم تمام تمرکزم و گذاشتم ...روحس��

...اون انقدر تو گوشم نجوا کرد

بهم ابراز  انقد توی چشمام زل زد و از ته دل اش
و �ه  عالقه کرد که �الخرە احساس لعن�� اش
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...جونم تزر�ق کرد

...�ه سمت �او صندوق رفتم

نقد تکرار هر شمارە ا�� که �ه ذهنم اومدو زدم ا
ز ا. از چپ �ه راست از راست �ه چپ. کردم

 � � �ه �اال و از �اال �ه �ای�� ا�ا راست � گفت �. �ای��
� �اهوش تر از این حرفاست ...حس��

تمام ام�دم نا ام�د شد

ە � �شستم و �ه �او صندوقه خ�� شدم و  رو زم��
فل . دستم و �ه سمت اش بردم. اشک � ر�ختم

...ج��نگ. �داهه تار�ــــخ تولدم و زدم

!... �از شد 

د آب د � ون م�� هنم و چشمام داشت از حدقه ب��
قورت دادم در اش و تا ته �از کردم
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...پر بود از �اغذا و پوشه و دالر

� رفتم گو�� برداشتم و   pm ��ــــع �ه سمت م��
�ارە �از که چند ماهه پ�ش �ا�ا دادە بود و دو 

...کردم

 بودن که م
�

هر مدارک توی �ا�ت خا� رن�
 روش بود قرمز

�
فتم �ه سمت �اوصندوق ر . رن�

ا�� که توی �او صندوق بودو  � نبود و  همه ی چ��
� ر�ختم کف زم��

...پنج دق�قه �عد

ی تو این �اوصندوق ن � � چ�� !بوداصال هم�چ��

اغذ �شسته دست �ه زانو کنار �� پول و سند و �
ن و از صدای االرم گو�� ام �لند شدو م. بودم

ون کش�د �ه  �اشدم و . هزاران فکرو خ�ال ب��
� رفتم سمت م��
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� بود  !...حس��

وق �ا د�دن اسم اش ��ــــع �ه سمت �او صند
� ر�. برگشتم ا�� که کف زم�� � خته بودم تمام و چ��

بودن  و � ��ــــع جمع کردم و �ه همون حال�� 
...توی �او صندوق گذاشتم اشون

� ر�خته بود ا�� که کف زم�� � و � ��ــــع تمام و چ��
او جمع کردم و �ه همون حال�� بودن توی �

...صندوق گذاشتمشون

در اش و �ستم

چقد  هنوزم آالرم گو�� ام در حال �خش بود 
 داشتم �خاطر کوروش �ه. من �د�خت بودم

ح�ت ک� که �ا �ک ثان�ه ن�اە اش بهم �ل م
ت های ال� کوروش از �ادم � برد خ�ان
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!...� کردم

...اونم �خاطر �؟

ش من و �دری که هیچ وقت س� نکرد از ته دل ا
ت�اراش تنها فرق من �ا خدم. دوست داشته �اشه

اشتم این بود که از لحاظ ما� من همه �� د

...همه �� داشتم �جز مح�ت و توجه

ود که من و �عد از سالها �الخرە �� پ�دا شدە ب
و  �� منت بهم مح�ت. واسه خودم � خواست

توجه � کرد از ته دل اش دوستم داشت

 که تو ت
�

ک تک �الخرە �عد از �ه عمر زند�
م هم لحاظات اش فکر � کردم ح�� ا�ه �م�� 

اش  پ�داشدە که دلبرای ک� مهم ن�ست ک�
...ن� خواد �ه تار از موهام �م شه
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� و کنار � ذاشتم و بر  � گشتم چرا �ا�د حس��
ب پ�ش کوروش ؟ چرا �ا�د کوروش و انتخا

...� کردم ؟

�ن سودی واسم نداشت  ...!وق�� که کوچک��

دمگو�� ام و برداشتم و از اتاق خارج ش

اتاق خواب  چمدونم و از �له ها �اال بردم و توی
و  گذاشتم ل�اس های روی تخت و جمع کردم

خونه رفتم ص � �حانه ام و توی �مد جا دادم �ه اش��
خوردم حمام کردم و موهامو خشک کردم

دام و �ا حوله ی حموم روی تخت �شستم و خ��
�از کردم �ه ساح� خوش�ل برداشتم و 

...پوش�دم
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و صورتم موها�� که ت. دوتا �ل � �ه موهام زدم
�خش شدە بودن و �اهاشون جمع کردم

اصال دلم ن� خواست �ه کوروش فکر 
ن و همونطوری که � این سالها اون م.کنم

ە اش ناد�دە گرفت منم برای �ه مدت نا د�د
م �ه دست �نو  م خودم و � س�� شت � گ��

هر�� شد ، شد

و Tvتم واسه این که � گرم �شم �ه �ش�من رف
� هم�شه  روشن کردم و � جا�� که حس��

� د�د �شستم چه ف�لم  �Tv �شست و 
 عاشقانه ی خوش�� بود غرق د�دن ف�لم

...شدم

رو ب�ست دق�قه ای نگذشته بود که صدای د
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� هم � ِ واسه هم�� سمت  ش��دم � دو�ستم حس��
 اش برنگشتم همون جا�� که �شسته بودم

صداش زدم

عشقممم اومدی ؟...

!ـ عشقم؟

ند �اشدم ت. �ا صدای برد�ا لرزی ز�ر پوستم رفت
اشتم از ترس د. و برگشتم �ه سمت اش داشتم 

:بزور لب زدم م�مردم

جوری چ...تو اینجا چ��ار م�ک�� احمققق...تو...
!اومدی تو خونه؟

شد  ـ عههه حاال من شدم احمق اون مرت�که
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عشق ات ارە؟

�گو دردت چ�ه ؟... 

ـ دردم دلتنگ�ه 

چسبوند جلو اومد دو�ارە داشت خودشو بهم � 
هلش  عقب کش�دم دستام و رو س�نه اش بردم و 

لم این دفعه ب�ش�� از دفعات ق�� د. دادم
...ن� خواست جلوش �م ب�ارم

ون ک...�مشو... ثافت �مشو از این خونه برو ب��
ن� خوام ب�ینمت 

� ب�ادو منو �ا این ب ن�ادو . �ینهخدا�ا نکنه حس��
 کردە یهو ب�ینه او�� که � این مدت فکر �
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ە �ا��ه و �اری �ه �ار ک� ندار  ە �ا مردای دخ��
. . .ی و ندارمد�گه را�طه دارە؟ تحمل این آبرو ر�ز 

له ی برد�ا ای �اش ق�ل اینکه �و �. �اش � رفتم
شتم و گورم و پ�دا �شه چمدونه لعن�� ام و بر� دا

...�م � کردم

ت و من اصال مع�� این �ارا!...ـ چ�ه دن�ا؟
ن� فهمم

...فک کردی �ادم رفته اون شب رو...

ـ اون که �ا�د فراموش ک�� 

وت واقعا که چطور ر !...�ا�د فراموش کنم؟...
؟؟� شه تو چشمام ن�اە ک�� هان چطورر؟
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:اد زددستاش و توی موهاش فرو بردو �الفه د

زە داری �ه اون تو هنوز که هنو ...ـ وای دن�ا دن�اااا
؟ فکر م�ک��

!فکر نکنم؟...

 ن�از های وق�� که تو ن� تو�� ...ـ معلومه که نه
آن�تا ...ا؟من و برطرف ک�� من �ا�د چ��ار کنم ه

س بود ن�ازم و �اهاش برطرف ک ردم در دس��
...د�گه

جلو اومد دستم و گرفت و روی قلب اش 
:آروم پچ زد. گذاشت
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هاش راە چرا �ا...ـ اما این قلب فقط مال توعه
نم�ای هووم؟

...لعنت بهت برد�ا...

وع کرد �ه داد زدن :دو�ارە ��

ن چرا انقد م...ـ چته تو؟ چه مرگته هان؟
�� �ا�ات  تا � �ا�د هر ...�د�خت و اذ�ت م�ک�� 

�د تا � �ا...گفت ��م چشم فقط �خاطر تو
 �گو د�گه حرف دلت و ...جلوت � خم کنم

�ست �گو که من و � خوای، �گو که ب...�گو 
ت آز�ار درگ�� ک� بودم که منو دوسسال

�� لعن�� ...داشت � ...چرا حرف نم��
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مح�� دلم ن� خواست تو چشماش ن�اە کن

:�� حرف اضافه گفتم

...دوست ندارم...

!...خونه غرق سکوت شد

...حرف تو دهن برد�ا ماس�د

ە شدە بود ز اشک چشماش �ه مرور پر ا. بهم خ��
ش شد و از قرمزی چشماش متوجه عص�ان�ت ا

شدم

اال برد و چونه ام و تو دست اش گرفت و �م و �
:غ��د
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و �  سال من...همه...این...ـ �ع�� این همه سال
ل کشک این همه سا�ع�� ...�ار گذاش�� دن�ا؟

...د�گه؟

...دلم واسش � سوخت

�د �م شا. و� �ا�د احساس ام و بهش � گفتم
 گفتم شا�د ا�ه زودتر بهش �. �اری از من بود

 اش � کرد
�

�ه فکر �ه حال زند�

...ـ منو ن�اە کن لعن�ی�� 

تو چشماش زل زدم

ر بهت �ا�د زودت...اش��اە از من بود برد�ا...
...� گفتم
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دە شدن.تند تند نفس � کش�د  صدای ف��
� چقد خشم. دندوناش و �ه وض�ح � ش��دم گ��

فت! بود د�گه هیچ  وق�� تو این حالت قرار � گ��
...جلودارش نبودکس

اومدم که  .�ازوهام و گرفت و روی م�ل پرتم کرد
 از جام �اشم که مح�م �ه م�ل چسبوندم

التماس  ن� تو�سم حرکت کنم �م موندە بود �ه
کردن بیوفتم 

...م برداربرد�اااا ولم کن تورو خدا دست از � ...

نم و مانع حرف زد دست اش روی ل�ام �شست
ورتم نفس هاش توی ص!شد، صور�ش و جلو اورد

�غضم �م �م داشت � ترک�دو ! �خش شد
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:چ زد�ا اعص�ان�ت پ. چشمام پر از اشک � شد

ن� خوام صدات و �شنوم...ـ ه�س

� س�نه هام گ ذروند و دست آزادش و آروم از ب��
� حرکت داد اما ��  تقال � کردم. �ه سمت �ای��

انه ی اش�ام از �اسه ی چشمام رو . فا�دە بود
حظه ها از خودم از تک تک اون ل. گونه هام شد
 غ�� از متنفر بودم از این که ک�. متنفر بودم

� داشت �دنم و لمس � کردو من شا �د حس��
� �ارم و �ا �� از نفرت ا � ت��ن داشتم اول�� نگ��

 ام تج��ه � کردم
�

آدم های زند�

 � اون لحظه آرزو کردم که ای �اش حس��
م مهم نبود د�گه ح�� واس. � اومدو نجاتم � داد

...منو �ا برد�ا ب�ینه �ا نه 
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ز یهو صدای در �اعث شد برد�ا ن�اهش و ا
ە و برای چند ث ان�ه چشمای پر از اش�م �گ��
دارە دست �کشه از �اری که قصد انجام اش و 

 در حا� که خشم و !خودش و ازم جدا کرد
�ه  تعجب اش در هم آم�خته شدە بود �ش و 

...سمت در ورودی برگردوند

مع و �اشدم و خودم ج. از فرصت استفادە کردم
جور کردم

•••
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 � "حس��

 �ام و تو خو 
�

نه ی غرق �ا کوله �اری از دلتن�
درو �سته  .آرامشم که م�شأ اش دن�ا بود گذاشتم

...ام

:صداش زدم

ـ دن�ااا

و در  همزمان �ا وارد شدنم �ه �ش�من کت ام
اوردم

ا ا�ستادە چشمم �ه �ه �� قد �لند که کنار دن�
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� ن�اهم قفل کردە ب! بود افتاد ود�دنم ع��

...�ه لحظه خون جلو چشمام و گرفت

جلوی خودم و گرفتم 

عص�ا��  �ه ظاهر آروم و اما در �اطن متعجب و 
��ە  چقدر ق�افه ی. �ه سم�شون قدم برداشتم

ن�اهم  همونطوری تو شوک!آشنا بنظر � اومد 
:دن�ا لب زد! بی�شون ردو �دل شد

سالم -

� کردم و ن�اهم و � :ه ��ە دادم�م و �اال و �ای��

!دن�ا خانوم ا�شون � �اشن؟... 
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وع کرد �ه حرف ز  دن�ا ترس و ِمن و ِمن ��

�� از آشناهامونه...�� از -

 ��ە دستاش و تو ج�ب اش فرو �دو صاف
ی و  قشنگ پ�دا بود که � خواد �ه. وا�ساد � چ��

:تم�ه ُرخ ام �کشه که اصال ازش خ�� نداش

...ــ �� عموشم اومدم ب�ینمش

:دن�ارو ن�اە کردم

!...نگفته بودی �� عمو داری...

:ە مانع شددن�ا لب �از کرد که حرف بزنه اما �� 
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س�دی جناب مقدم ...ــ خب شا�د شما ن��

...روی چشمای عس� اش زوم کردم

د�دم که  و این �ار من عالقه ای رو توی چشماش
...�س�ار کهنه و قد�� بنظر � رس�د

بو بردە  از این که از عالقه اش �س�ت �ه دن�ا 
ساس کردم بودم از اینکه کنارش � د�دم  اش اح
 ام که هر آن ام�ان دار 

�
ە دن�ا بهم �ه آدم اضا�

ه ن� خواد �گه د�گه ن� خواد �اهام �اشه و د�گ
...ب�ینت ام

...مدلم ن� خواست نفر سوم �ه را�طه �اش

ی که شد�دا بهش م�ل داشتم ا � ین بود تنها چ��
م و ازخ ونه پر�ش که گوشه ی ل�اس ��ە رو �گ��

ون حساس �دو ثان�ه �ه ثان�ه �ا د�د�ش ا. کنم ب��
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�دتری بهم منتقل � شد

:دن�ا �لو�� صاف کردو گفت

...حاال من �عدا واست توضیح م�دم -

:رو کرد �ه ��ە و گفت

ت �شهدیر ...برد�ا جان شما � خواس�� ب��ا -

�د��ە جلو رفت و پ�شون�ه دن�ا رو بوس

زنم تو �م موندە بود �ه مشت ب. ام�� چسبوندم
هندارە بهش دست بزنصور�ش که �فهمه حق

رە �ه �ادت ن...ــ مواظب خودت �اش ع��زدلم 
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عمو � بزن�ا

ح� که  �ا نفرت بهم ن�اە � کرد دق�قا همون
...من بهش داشتم

•••

"دن�ا

� بود ز برد�ا ا. ن�اهم قفل چهرە ی عص�ا�� حس��
چشم برن� داشت اخم روی پ�شو�� اش 

د صدای �سته شدن در �اعث ش. � ترسوندم
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ون ب�ام ا عص�ان�ت �. �ی تکون �دم و از فکر ب��
:�ه سمت ام برگشت و گفت

!ـ این ��ە م��ض �� عموت بود؟

ارە ...

چرا درو براش �ازکردی هان؟ -

�از نکردم خودش اومد...

!�ع�� این �ل�د این خونه رو دارە؟ -

نم�دونم ...
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خونه رفتم  � از کنارش رد شدم �ه آش��

 Tv روی م�ل جلوی. �ه لیوان آب واسش بردم
و �ه  جلو رفتم گونه اش بوس�دم لیوان. �شست

سمت اش گرفتم

 ات در برە ق��و ...
�

نت برمب�ا آب �خور خست�

لیوان و ازم گرفت

م نم�ادـ از این ��ە ی �� �و �ا اصال خوش

؟...
�

��ە ک�ه؟برد�ارو م��

:صداش �اال رفت
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ـ اسم اش ن�ار

�غض کردم

... ؟�م داد نزن مگه من بهش گفتم ب�اد ...
خودش اومد

��ه کنم �اشدم که برم تو تنهام �ه حال خودم گ
م که دستم و گرفت و �ه سمت خودش کشوند

ون دادو س� کرد آروم �اشه :نف� ب��

ودم ـ ع��زم از دست من ناراحت �شو دست خ
ورد ن�س د�دم پ�شو�� ات و بوس�د عصا�م خ

شد
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مهم ن�ست... 

خونه رفتم � �ه سمت اش��

ـ حاال �� � گفت بهت؟

...گفت �ا�ا گفته برگردم خونه...

ـ چرا �ا�ات خودش نیومد؟

نم�دونم...

�ه سمت ام اومد

ونه �س �ع�� �� خب ا�ه �ا�ات م�گه برگرد خ -
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...چرا معط� برگرد د�گه

:رە زدمن�اهم روش موند و ابروهام و �ه هم گ

س��م چ�ه از دستم خسته شدی � خوای �فر ...
�ام و داری خب زودتر � گف�� د�گه چرا �ا...برم؟

م...بهانه م�ک��  �اشه م��

فقط دارم  من...این چه حرف�ه دن�ا زدە �ه �ت  -
از  م��م درست ن�ست �ه دخ�� این همه مدت

�ه  �درو مادرش دور �اشه اونم فقط �خاطر 
ی ...دعوای �در دخ��

جام امن  پ�ش تو ...تو ن� خواد نگران من �ا�� ...
بود
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!�ع�� د�گه ن�ست؟...بود ؟ -

فا منو از ارە بود چون تو � خوای �ا این حر ...
خودت دور ک�� 

...دس�ش و �الفه تو موهاش فرو برد

وای دن�ا دن�اااا  -

!چ�ه؟...

ه حداقل �ه زنگ بزن بهش �گو اینجا�� ک -
خ�الش راحت شه

د�گه ...��م اینجام که خ�الش ناراحت � شه...
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؟ن� ذارە منو تو همو ب�ی��م � فه�

:یهو داد زد

بهش �گو  ِد لعن�� �ه �اری �کن �ا برو پ�شش و  -
�قه این اینجا�� �ا زنگ بزن بهش که دم �ه دق
�اد اینجا��ە �ه بهانه ی حرفای �ا�ات �ا�شه ب

ی م�ل �ا عص�ان�ت تمام از کنارم رد شدو رو 
! �شست و ب�خ�ال مشغول تماشا شدTvجلوی 

م داد اون ن�ا�د � . قل�م از دست اش مچاله شد
...کرد� زدو عص�ان�ت اش و رو من خا� � 

اتاق  �اشدم و �� حرف راە. �غض �لوم و گرفت
...خواب و در پ�ش گرفتم

ه خا� تو � من �ه ک� دل �سته بودم ک
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ونم بندازە فکر  .� خواست از خونه اش ب��
...ن� کردم انقدر زود ازم خسته شه

�  حالم از خودم بهم � خورە از این که �ه همچ��
...آد� دل دادم

 گوش�م و برداشتم و �ه تا�� زنگ زدم

خودم  چمدونم و دن�ال. ل�اس هام و عوض کردم
� اش بردم و � ه سمت در و کش�دم از �له ها �ای��

خرو�� راە افتادم

� هنوز متوجه �شدە بود درو �ستم و  وارد  حس��
...محوطه شدم تا�� دم در بود

� توی  یهو صدای نگران و ترس�دە ی حس��
...محوطه پ�چ�د

ی؟...ـ دن�ااا !دن�ا کجا داری م��
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ادامه  �ه سمت اش برنگشتم �� اهم�ت �ه راهم
دادم

دوندمیهو دستم و گرفت و �ه سمت خودش برگر 

:�ا عص�ان�ت گفتم

ولم کن م�خوام برم...

��م  من! ...ـ کجا � خوای بری ق��ونت برم؟
...؟را�� � �� برگردی؟ غلط کردم خ��ه

نه را�� نم�شم ...

ن منظوری �ا�ا �خدا م...ـ چ��ار کنم که برگردی
این ��ە �ه  نداشتم فقط دلم ن� خواد راە �ه راە
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ه ب�اد بهانه ی رسوندن حرفای �ا�ات بهت �اش
...�خدا �ه �ار د�گه ب�ینم اش...اینجا

� اجازە ی ادامه دادن و  ازش  �غض کردو هم��
!...گرفت

:آروم لب زد

ـ �مون د�گه �اشه؟

... � تو ...بر � گردم خونمون...�ا�د برم حس��
 درست ن�ست �ه دخ�� این هم

�
ه راست م��

مدت از �درو مادرش دور �اشه

 کنم  ن� تونم �دون تو ...من ن� تونم...ـ من
�

زند�
نکن و  ب�ا و لج �ازی...�ه بودنت عادت کردم 

قول م�دم هر وقت خواس�� خودم ... �مون
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مت خونتون  ...ب��

گردن اش   ن� خواسم �حث و ادامه �دم �م و تو 
فرو بردم و بوس�دم اش 

خدافظ...

ون اومدم و سوار تا�� ش رانندە . دماز خونه ب��
ه در ن�م.و تو صندوق عقب گذاشت چمدونم

� ن�ا� �ه م حوطه �از بود از ش�شه ی ماش��
خونه انداختم

� هنوز � جاش بود و از دس�� که ر  وی حس��
��ه متوجه شدم که دارە گ. گونه اش � کش�د

� کنه

!ردمن� خواستم برگ. �دجور �غض کردە بودم
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شا�د  دوس داشتم �ه چند روزی ازش جدا �اشم
� ش�شه ی م. عشق و عاش�� از �م بیوفته اش��

نم ز�ر �م موندە بود خودمم بز . و �اال کش�دم
� حرکت نکردە بود دلم واسه  گ��ه هنوز ماش��

اش �ه ذرە شدە بود

م ح�� ذرە من داشتم چه غل� � کردم؟ ا�ه �ا�ا
� بو � برد  �ا �ه �ال��  ای از عالقه ی من �ه حس��

 � � . � من � اورد �ا � حس�� ی � ن�ا�د چ��
فهم�د 

تم برد�ا چه �ا�د پ�ش �ا�ام � رفتم و بهش � گف
�گه دلم آبرور�زی کردە، �ا�د ادب اش � کرد د

دوس  کنند منو برد�ا همو ن� خواست همه فک
دار�م
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 � "حس��

وارد خونه شدم درو �ستم

خونه ! د�� اخت�ار اشک از چشمام �از�ر � ش
ک ان�ار که تک ت. چقد سوت و کور شدە بود

ودکوچه �س کوچه های قل�م �م �ست شدە ب

خونه رفتم �ه لیوان آب � کش � �دم �ه اش��

 �ا اب خوردن ونفس عمیق هم اش�ام بند 
ن� اومد

ە بود خونه ت�د�ل شد. چقدر هوا نفس گ�� بود
وکه ...�ه �ه م��
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�ه اتاق خواب رفتم 

�دم اتاق گوشه گوشه ی اتاق تص��ر دن�ارو � د
ودم ن�اە تو آینه �ه خ. هنوز بوی عطرشو � داد

� کردم �اورم ن� شد �و وضع ام شدە ب ود ع��
ا� کردم�ه �چه ی پنج ساله �ا دستم اش�ام و �

دن�ا  روی تخت دراز کش�دم �ال�� که ز�ر � 
اش تنگ انقد دلم بر . بودو برداشتم و بو کردم

�کنه و شدە بود که احساس م�کردم قل�م درد م
...هر آن ممکنه �ا�سته

ری اون درد دو . و ای �اش این اتفاق � افتاد
�ک�ار  انقدر جان فرسا بود که دلم � خواست

م نه این که لحظه �ه لحظه �ا  برای هم�شه �م��
دو�ارە �ه  �ه �اد آورد�ش هزاران �ار جون �دم و 

� اش زندە شم  ...ام�د برگش��
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 واقعا من ق�ل دن�ا زندە بودم و زند�
!...� کردم؟

•••

"دن�ا

وارد  �ه خونه رس�دم پول تا�� حساب کردم و 
. چقد هوای خونه واسم نا آشنا بود. شدم

که تو این   ان�ار نه ان�ار . احساس غ���� � کردم
خونه قد کش�دە بودم و بزرگ شدە بودم

هوا تار�ک شدە بود 
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اعتنا از  محافظای �ا�ا دم درە ورودی بودند �� 
، �ا  �ا�ا . کنارشون گذشتم و وارد خونه شدم

ومدهمون ز�ون چرب و نرمش �ه استق�الم ا

ا بودی ـ �ه �ه دخ�� خوش�ل تر از مهتا�م کج
�ا�ا ؟ چرا �ه زنگ هم بهم نزدی؟ 

؟... سالم خو��

ـ تو خوب �ا�� ما هم همه خ���م

� و واسم تع��ف کن ب�ینم چ��ار  ب�ا ب�ا �ش��
کردی کجاها رف�� 

خسته  ...هیچ �اری نکردم، هیچ جای�م نرفتم...
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م تو اتاق ام ام م��

اورد هنوز  آن�تا اومدو چمدونم و تا اتاقم واسم
� بنظر � اومد دست ام و ز�ر چو  نه اش غمگ��

بردم و �شو �اال اوردم

انجام  چ��ار کردی؟ تو�� �اری که گفتم و ...
�دی؟

بهم  هیچ احسا� از خودش �س�ت...ـ نه هنوز
همون  هر �اری � کنم فقط مال... �شون نم�دە

و  لحظه اس �عدش همه چیو فراموش � کنه
� �ه غ���ه �اهام برخورد � ... کنهدو�ارە ع��

�امال از حرفاش نا ام�د شدم

�غض  اشک از چشماش �از�ر شد �ا صدا�� پر 
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:گفت

�خدا د�گه نم�دونم چه غل� �ا�د  -
د�گه ب��دم دن�ا...�کنم

اە �غلش این �ار حال اش و � فهم�دم نا خدا�
کردم

�اهم درس�ش � کن�م...گ��ه نکن ...

ح�م مثل ک� که محتاج �ه اغوش گرم �اشه م
از  برای چند لحظه حس کردم ��. �غلم کرد

وش نزد�ک  ت��ن آدم های زندگ�م و در آغ
...گرفتم

اش و اروم از خودم جداش کردم �ا دستم اش�
�ا� کردم
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� فرص�� و دادی ...ـ مر� که بهم همچ��

چند لحظه ا�� گذشت . بهش ل�خند زدم

د � آن�تا . صدای �ا�ا رو ش��دم داشت اصداش م��
اس ��ــــع دست اش و روی گونه هاش کش�د ل�

هاشو مرتب کرد

ـ من د�گه برم

�اشه برو...

ون رفت و درو �ست از اتاقم ب��

. نداختمن�ا� �ه اتاقم ا. ل�اسام و عوض کردم
دو�ارە �ه غار تنهای�م برگشته بودم
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� تر از ه م�شه بود اما این �ار هوای اتاق سنگ��
ا�د بزرگ�� این �ار دلتنگ�م �ه دل�ل بزرگ داشت ش

...از دوری از مامان

� تنگ شدە بود  دلم واسه ی حس��

زنم اما گوش�م و برداشتم � خواستم بهش زنگ ب
ش من اومدە بودم که فراموش. �ش�مون شدم

دامه �دمکنم و مثل روزای اول �شم و �ه �ارم ا

م و گو�� ام و تو ج�ب ام گذاشتم و �غض ا
ون رفتم و برد�ارو  �ا�ا . قورت دادم از اتاقم ب��

د�دم که مشغول گپ و گفت �اهم بودند

��ان فرصته خو�� بود واسه ی تع��ف کردن ج
�ه جمعشون پیوستم. امروز

 � ـ سالم دخ�� �لم ب�ا �ش��
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 خورد حالم از این مح�ت های ال� اش بهم �
ه روش رفتم و رو �. مجبور بودم تحمل اش کنم

ه برد�ا روی م�ل سمت چپ ام �شست.�شستم
بود

دم�ا�شت �ا انداختم و �ه گوشه ای زل ز 

؟ ـ ن� خوای واسه امون تع��ف ک��

س�د ا... ە از برادر زادە تون ب�� �شون به�� به��
...توضیح م�دن

:ن�ا� �ه برد�ا انداخت و گفت

...برد�ا �گو ب�ینم! ـ منظورش چ�ه؟
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...ــ ه��� عمو جان من امروز دلم

...نذاشتم حرف اش تموم کنه

دو اومد امروز این آقای �ه ظاهر مظلوم �اش...
��ە  ...��مقدم آبروی منو جلوش بردخونه ی

� اش �� سواالت عج�ب و غ ��ب ازم �عد از رف��
ب�ارم پرس�د �م موندە بود همه چیو �ه ز�ون

؟ ی که نگف�� � !...ـ چ��

ص�ان�ت رو �ا ع. �� اهم�ت ابروهامو �اال انداختم
:کرد �ه برد�ا و گفت
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ردی ؟��ە ی نفهم این چه �اری بودە که ک -
عقل تو �له ات ن�ست؟

ــ دلم واسش تنگ شدە بود

ە داش�� همه ی نق شه هام و ـ مردشور دلت و ب��
...نقش بر آب � کردی

آخ�ش دلم خنک شد

ب�ینم اش دلم ن� خواست د�گه

ساب � برد از من که ن� ترس�د حداقل از �ا�ا ح
نفر  و د�گه سمت ام ن� اومد �اش عاشق �ه

 اش �
�

ه حرمت د�گه � شدو � رفت دن�ال زند�
...مگذشته ها دلم ن� اومد واسش �د �خوا

ون دادو � ه اج�ار برد�ا �ا عص�ان�ت نف� ب��
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:گفت

 د�گه ن
�

مــ چشم عموجان هر �� شما �� م��

ـ معلومه که ن�ا�د بری

م و وسط �وصداهای �ا�ا صدای آالرم گوش�
ش��دم از تو ج�ب ام درش اوردم

� روی صفحه ی گوش�م نما�ان ش . داسم حس��
که   �� اخت�ار کش ل�خندم داشت �از � شد 

وی جلوی خودم و گرفتم و اون همه ذوق و ر 
خودم نیوردم 

ش روم سوا� ن�اه. �ا�ا حرفاش و ادامه نداد
:بودو گفت
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!ـ ک�ه؟

� � ش...ه�س...�� مقدم ... نوە�و صدا نکن��

زنم دلم � خواست �ه دل س�� �اهاش حرف ب
...وصل کردم. و� جلوی �ا�ا ن� شد

الوو...

ـ سالم عشق من چطوری؟

!صداش گرفته بود معلوم بود گ��ه کردە

سالم نفسم خ��م تو چطوری؟...
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ـ اصال خوب ن�ستم

!�� شدە ؟...

بح ـ دلم واست خ�� تنگ شدە �اش زودتر ص
نجا بودی�شه برگردی پ�شم ، اصال �اش االن ای

ق��ونت برم م�ام...

ل زدە بودندن�ا� �ه �ا�ا و برد�ا انداختم بهم ز 

� م�ای؟...ـ � ؟

نم �اری ... �  بهت زنگ م��
�
ع��زم �عدا
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خدافظ...نداری

...ردم�دون اینکه وا�سم خداحاف�� کنه قطع ک

�ا�ا � �ا وا�سادو واسم دست زد

�� م�� ��لندم �ار��ال الحق که تو دخ...ـ �ار��الاا
کردی دخ�� 

جلو اومدو روی موهامو بوس�د

:ز�ر لب حر� پچ زدم

عقدە ای ...ا�ش...

زل زدە بود برد�ا �ا ابروهای بهم گرە خوردە بهم

!ت�� اهم�ت ن�اهش و ازم گرفت �اشدو رف
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:�ا عص�ان�ت �اشدم و رو �ه �ا�ا گفتم

ە ، اصال من د�گه �ا برد�ا آ�م تو �ه جوب ن... م��
ه �عد د�گه حوصله اش و ندارم از این لحظه �

 �شنوم که از ازدواج منب�ینم اش �ا 
�

و اون حر�
نم ز�ر همه ��  � ...� زن�د م��

د� جلو �عد مک�� طوال�� و اخمای درهم چند ق
:اومد و متعجب گفت

؟ !ـ داری منو تهد�د م�ک�� دخ��

شما اینطوری فکر کن...

 بزنه از کنارش رد ش
�

دم و �ه د�گه نذاشتم حر�
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اتاقم برگشتم

� و گرفتم بوق او� �امل �شدە  شمارە ی حس��
�م تق���ا �� �اهم حرف زد. بود که جوا�م و داد

رار شد ساعت سه شب بود که بزور خوا�م برد ق
...فردا �عد ازظهر برم �ه � برم پ�شش

....

. مساعت دو �عد ازظهر از خواب ب�دار شد
د�شب هم شام .معدم داشت سوراخ � شد

م خوا�م از جام �اشدم هنوز ه. نخوردە خواب�دم
 خوردم �م � اومد و� �ا�د � رفتم ص�حانه �

ە دست و صور  ت ام و موندە بود معدم درد �گ��
شستم 
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خ � ونه راە از اتاق ام خارج شدم و �ه سمت آش��
...�ا�ا خونه نبود.افتادم

وع � چ�د �� کردم   خدمت�ار ص�حانه رو روی م��
...�ه خوردن 

� ب � ص�حانه همه اش تو فکر حس�� ودم � م��
...�ع�� االن داشت چ��ار م�کرد

...د�گه اە این د�گه چه سوال�ه حتما � �ارە

ون زدم �عد از اون شب �ارو�� که از خونه ب�� 
� �اری ب واسه عم� کردن نقشه ام ود که اول��

وع � کردم ...روزم و �ا ند�د�ش ��

�عد از خوردن ص�حانه �ه اتاقم رفتم 

ت� �ه ل�اس خوش�ل پوش�دم و �ه ارا�ش مخ
�ن ش�ل برم � ه کردم دوست داشتم �ا به��
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پنج و  د�د�ش ک�ف ام و برداشتم تق���ا ساعت
ت تار�ک شش بود که راە افتادم هوا �م �م داش

� شد رس�دم 

از تا�� پ�ادە شد

�مه �از درە ن. خ�� دلم واسه اش تنگ شدە بود
!...ح�اط توجه ام و جلب کرد 

شمارە اش  گو�� ام و از توی ک�ف ام در اوردم و 
و گرفتم 

؟... الو سالم عشقم کجا��

...خونه ام... ـ سالم ع��زم

...یدر ح�اط و چرا �از � ذار ...ای �ا�ا...
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ن ب�ا تو حاال اون و ول ک... ـ فک کنم �ادم رفته
دلم واست �ه ذرە شدە 

:ر�ز خند�دم و گفتم

...منم دلم واست تنگ شدە...

!در خونه هم ن�مه �از بود

!ار�ک بود�ا ترد�د وارد شدم همه جا تار�ک ، ت

؟
�

ـ نه �ا�ا جدی م��

کنه چراغا خاموش ان مطمئ�� خونه ای؟ ن... 
...داری � �ه �م � ذاری
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ر نه ان�ار جلوتر رفتم هیچ صدا�� ن� اومد ان�ا
� تو خونه بود  �م �م داشتم شک!که حس��

رق بردم دستم و روی �ل�د ب. � کردم �ه بود�ش
طو� نکش�د که همه جا روشن شد

م هماناروشن شدن خونه همانا و سکته کردن من

. دشوک عجی�� بهم وارد شد � جام خش�م ز 
انداختند  �� آدم ر�ختند �م و جیغ و داد راە

...�عد از چند دق�قه

:واسه این که دست بردارن جیغ کش�دم

تونه عروسیهههه؟... چه خ��

� جلو اومد ندە مح�م �غلم کرد و �ا خ. حس��
:گفت
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...م�ارک خوش�لم...ـ تولدت 

ون زد چشمام از حدقه ب��

!!!تولدمه امروز؟...

ـ دوستان خانم خودش تولدش و فراموش 
...کردە

وع کردن �ه خند�دن پ��ا پ��د و  �غلم کرد همه ��

ـ تولدت م�ارک نفسم

مرس�� ق��ونت برم...
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� داشت به مون خودش و بهم آو�زون کرد حس��
:ن�اە � کرد جلو اومد و گفت

...ـ پ��ا زن ام و ول کن خفه اش کردی

پ��ا �ا اخم �ه سمت اش برگشت

 من چاقم؟
�

ــ �ع�� االن � خوای ��

� و گرفتم �ه جوری که پ��ا مت وجه �شه مچ حس��
 نزنه که فشار دادم و �ا ابرو اشارە کردم که ح

�
ر�

�اهش و بهم ن�اە کرد و �عد ن .پ��ا ناراحت شه
:�ه پ��ا داد
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...ـ نه ع��زم شما ت�ل �ا نم�

ــ ا�شش

پ��ا از کنارمون رد شد و رفت

� برگشت �ه سمت ام و تو چشمام زل زد حس��

ـ دلم واست قدە �ه نخود شدە بود

...ددلم من واسه تو قدە �ه عدس شدە بو ...

از حرف ام خندە اش گرفت

 � ات دار�ا ـ ای ش�طون هم�شه �ه جوا�� تو آست��
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�له د�گه...

م اروم �ا دست. جلو اومدو مح�م ل�ام و بوس�د
:و گفتم زدم تو �ازوش

�گو ب�ینم �ادوم کو؟...

...ـ اول ب�ا �ا مهمونا آشنات کنم �عد

ن� خوام ن� خوام اول �ادومو �دە...

ومدن جشن ـ توله �ع�� تو ن� خوای �فه� ک�ا ا
تولدت؟
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نه نه نه...

ما ـ لپتو �از � گ��

دستام و �ه گونه هام چسبوندم

حق نداری...

...ـ زن ا� ها

� گفته ؟...

...ـ خودم م��م
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 کردم و گفتم
�

:پو�

�ادومو بهم م�دی �ا نه؟...

ا دارە م�غ تو �ه �...ـ ب�ا ب��م ، ب�ا ب��م 

اشه کنج�او بودم �ع�� �ادوش �� میتو�ست �
دستم و گرفت �ه سمت اتاق خواب بردم

شدین در اتاق و �از کرد هردوتا �اهم وارد 

وااااای خدای من �اورم نم�شه....

�م موندە بود اشک شوقم در ب�اد
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ـ فک ن� کردم انقد خوشحال ��� 

� برگشتم و �غل اش کردم �ه سمت حس��

مرسی�� عشقم...

� ل�اس س�ندرال از �  �ه ل�اس دق�قا ع��
�

چه �
� ارزوم و ب راوردە ارزوم بود فک نم�کردم حس��

 چقد خوش�ل بود دلم م�خواست ساعت.کنه
قدم  �ا ذوق �ه سم�ش. ها �ش�نم و ن�اش کنم

ش برداشتم دستم و روی دامن خوش�ل آ�� ا
کش�دم

بنظرت اندازم م�شه؟...
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...ـ ب�خش�د که سایز ل�اس ز�رتم دارما

:�ا خندە گفتم

راس م�گ�ا...

ە شدم برگشتم و دو�ارە �ه ل�اسه خ��

�ــــع وای خ�� دوسش دارم دلم م�خواد � ...
بپوشمش

ودمسکوت اتاق و پر کردو من غرق تماشا ب

� آروم گفت :حس��
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ـ دن�ا

:ردم گفتمدرحا� که جای جای ل�اس و ن�اە � ک

جانم...

ی نگفت � !منتظر ادامه شدم اما چ��

� �اعث شد برگردم ب�ینم چشه ...و هم��

دە بود دست هاش و تو ج�ب های شلوارش فرو بر 
� بود !و �ش �ای��

�ا د�دن اش تو اون حالت �ه جوری شدم

 افت
�

!ادەهمه اش احساس � کردم �ه اتفا�

:جلو رفتم و گفتم
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!چ�ه عشقم...

...ـ راسش

� کش�� منو �گو ب�ینم �� ش... دەوای حس��

...اـ راسش مامان و �ا�ا دارن م�ان اینج

� مع�� . اولش خش�م زد  و� �ه محض گرف��
:محرف اش ل�ام و از هم �از کردم و گفت

؟... ...�ا من شو�� نکن تورو خدا!...چیی��

:�ا خندە گفت
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ـ شو�� ن� کنم جدی دارم م��م

� به�� ... خب � گف�� من �ه چ��
!کن�اتوهم �خود �ه �ارا�� م�!...� پوش�دم

 ـ تو که همه �� بهت م�اد ق��ونت برم
...�عدشم ل�اس ات و � پو�� د�گه...من

•••

 � "حس��

م بند ن� دو�سم چطوری �ا�د � گفتم ز�ون ا
:تم گفتاومدە بود یهو نه گذاشتم و نه برداش
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...� خوام زنم �� ...

چشاش قلم�ه شد

:دمآب دهنم و قورت دادم و �لو�� صاف کر 

زدواج منظورم این بود که �اهام ا!...منظورم... 
!...ک�� 

؟
�

�ستامعلومه حالت خوب ن!...ـ �� داری م��

ه�� نم�شهاتفاقا خ�� هم حالم خ��ه از این ب...

زد ز�رە خندە

1599



ی � ک�� ؟ـ �ع�� االن تو داری از من خواست�ار 

ارە د�گه... 

:�الفه گفتم. خندە هاش اوج گرفت

!ای �ا�ا...

...اش و نه ـ همه مد� اش و د�دە بودم این مد�

 چ... 
�

� �ارمه م�� ��ار خب من �لد ن�سم اول��
کنم؟

ش فقط ن�ام � کرد و از ل�خند ش�طنت آ � م��
...ەمشخص بود �� تو دلش دارە بهم م�خند
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خب جواب ات؟... 

ـ هولم هس�� که؟

...ارە خ�� هولم ��ــــع جواب �دە �دوو... 

ـ نه

 اش یهو �ل ذوق ام برای ش��دن جواب مث�ت
ن�ا واقعا تو تمام این مدت فکر � کردم د. پ��د

 کنه
�

 کردم ا�ه فکر �...دلش � خواد �ا من زند�
د قبول بهش پ�شنهاد ازدواج �دم �� برو برگر 

!� کنه

!...لعنت �ه من �� فکر کردم �� شد
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!نه؟...

...ـ اهوم نه

؟�ع�� �� نه؟�ع�� ن� خوای �اهام ا... زدواج ک��

نه ن� خوام  -

!داری � �ه �م � ذاری د�گه؟... 

ت�ه سمت ل�ا� که براش گرفته بودم رف

ـ ق��ونت برم تو چقد خوش��
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:اعصا�م داغونه داغون شدە بود

ن اینجا ـ �ه ل�است ابراز عالقه � ک�� �عد م
ه��جم ارە؟

ـ ارە حسود جون

•••

"دن�ا

� و ناراحت رو ل�ه ی تخت خ � غمگ�� واب حس��
�ه  دست از تماشای ل�اسم برداشتم و . �شست

سمت اش رفتم و کنارش �شستم
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چ�ه ق��ونت برم؟... 

ه���  -

چرا بهم ن�اە ن� ک�� ؟هووم؟...

عص��  �ا اخما�� در هم و لح�� �امال جدی و 
:گفت

ش�� دارم ا�ه من م...ـ دن�ا واقعا جوا�ت منف�ه؟
...حلش کنم�گو تا

�ه چشماش زل زدم

من� تو�سم �ه درخواست اش جواب رد �د
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توجه شدم اصال وق�� ازم خواست�اری کرد تازە م
اش  که مدت ها بود انتظار ش��دن درخواست

رش دلم � خواست تا اخر عمرم کنا! داشتم
!�اشم

� خواستم د�گه ن� خواستم �ه قل�م دروغ ��م ن
ون تج��ه ح� که �ا ا. خودم و بزنم �ه اون راە

� کردم و کنار هیچ کس د�گه نداشتم

 �اهاش بزرگ ش
�

. دە بودمح�� برد�ا که از �چه �
اون برای . اون �ا همه ی آدم های دن�ا فرق داشت

ە د�گه بود � ...من �ه چ��

 چقدر ارزش دارە که م
�

ن نخوام اصال مگه زند�
مدت  ح�� ا�ه. کنار ک� که دوسش دارم �اشم

!زمان این عشق خ�� کوتاە �اشه
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ه این و �� توجه �ه موقع�ت �دون این که ح�� �
ه بهش فکر کنم که چه �د�خت�ا�� �عد جوا�� ک

:م�دم در انتظارمه گفتم

...�اهات مش�� ندارم...جواب من مث�ته...

ام  �عد کنج�او ن�اە. اولش چشماش درشت شد
کرد

 د�گه ؟
�

!ـ راست م��

� کردم �م و آروم �اال و �ای��

اهوم...
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!یهو �غل ام کرد

اب تو  قول م�دم نذارم!...ـ ق��ونت برم عشقمم
.دلت تکون �خورە

!�م موندە بود اشک ذوق از چشماش �چکه

دلم �ه حال خودمم . دلم واسش � سوخت
...کردم ؟� سوخت چجوری �ا�د �ا�ارو را�� � 

شمام حلقه ی دستاش و مح�م تر کرد اشک تو چ
ا ��� واسه این که جلوش زار نزنم �. حلقه زد

:گفتم
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� خفه شدم �خدا... ولم کن د�گه ...حس��
� خوام ل�اس خوش�لم و بپوشم

:�ا خندە گفت

ـ ب�خش�د

م؟ن� خوای �مک ام ک�� ل�اسم و بپوش...

...ـ چرا که نه

در  �اشدم �جز ل�اس ز�رام همه ی ل�اسام و 
هش مدام ن�ا. یهو متوجه ن�اهش شدم. اوردم

� � شد م ن�اە اش چقدر . روی اندامم �اال و �ای��
� بود خدااا ...سنگ��
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؟... !چ�ه چرا اینطوری ن�ا م�ک��

:هول شدە گفت

!...ه��� !...ها؟ -

؟... !مطمئ��

:خند�دو گفت

...ـ نه

ون... ون �ه پ��ا �گو ب...برو ب�� �اد �مک برو ب��
...ام ، ��ــــع 
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خند�دو �اشدو و �ه سمت ام اومد

...�ه ز�پ د�گه � بندم خودم -

ن مانکن درحا� که مشغول دراوردن ل�اس و از ت
 چرخوندبود �ا ل�خند مرموزش ن�اە اش روم �

� ابروهام اوردم که خند�دو مش غول �ارش اخم ب��
ل�اس در اوردو �ه سمتم اورد . شد

� شلوار �اال کش�دم اش و  از �شت ز�پ .ع��
کفشای �اشنه �لند . �م��ند اش و �ست

جلوی  خوش�لم و پوش�دم و موهام و �از کردم
اینه ی قدی رفتم

ود خدای من صدبرابر �ه ل�اس عروس ز��ا ب
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�اە کنم دوس داشتم همه اش تو آینه �ه خودم ن

ـ دورت �گردم چقد خوش�ل شدی

مگه زشت بودم که خوش�ل �شم؟...وا...

دو از�شت �غلم کرد �ش و توی گردنم اور 
ر گوشم دستاش و دور �مرم حلقه زدل�اش و کنا

:اورد و پچ زد

ی هس�� که �دجور � ه دلم ـ تو ز��ات��ن دخ��
...�شسته

 صدای جذاب مردو�ش ،گرمای نفساش عج�ب
ردنم ته ر�شش روی گ. بهم احساس ارامش م�داد

� �اعث م�شد �دنم مو  ر مور در لغزش بود هم��
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. دە�شه و احساس عج�ب و غ���� بهم دست �
ە هم �ه ح� که هم دلم � خواست ادامه �د
ا�ش دلم � خواست دست بردارە تا غرق حر�
�دم  �شم و خودم �ا دستای خودم بهش اجازە

...ت�د�لم کنه �ه �ه دخ�� دست خوردە

ای چشماش و �سته بود و �ه گردنم بوسه ه
د � قدام کردە �عد این همه مدت دو�ارە ا! ر�زی م��

� �ه را�طه ...بود واسه داش��

� �ارم بود که دلم � خواس ت و من اول��
ە عه ی چون �� دو دف! را�طه امون ش�ل �گ��

 ترس�دم ق�� اصال دوس�ش نداشتم هیچ تازە �
...ا�ارم کنهاز اینکه بزنه �ه �ش و �خواد بزنه ن

ودم من �ا تمام وج. اما این �ار فرق داشت
� بودم ...دوس�ش داشتم واز حس خودم مطم��

داشت روم تاث��  �م �م �ا بوسه هاش
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...� ذاشت

ل کنم  نفس عم��� . س� کردم خودم و کن��
 چشماش. کش�دم و تند �ه سمت اش برگشتم

جذاب و خوش رنگ اش خمار شدە بود 
م دلم دروغ ن�م من. ازچشماش � �ار�د ش�طنت

ز�دە و � خواست برای �ک �ارم شدە اندام ور 
� �ه را�طه لذت   خوش فرم اش و �ه قصد داش��

...�خش لمس کنم

. �رە خندەو� نم�دونم چرا �م موندە بود بزنم ز 
س�نه اش  ق�ل این که ��� بزنم ز�رە دستم و �ه

:چسبوندم و کنارش زدم و �ا خندە گفتم

ون...  ...برو کنار � خوام برم ب��
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ون ا دستم . ومد�دون ن�اە کردن بهش از اتاق ب��
ه اوج و جلوی دهنم گرفتم که صدای خندهام �

نرسه

� برم که یه اومدم که و چشمم �ه از �له ها �ای��
...و خانومش افتاد اقای مقدم

�ه خوردە . برگشتم و درە اتاق خواب و ن�اە کردم
� شدم که از اتاق ب�اد ب��  ون و �اهم منتظر حس��

...یومد�ه استق�ال اشون ب��م اما نیومد که ن

رمتصم�م گرفتم تنها�� �ه استق�ال اش ب

ون ها روم اروم از �له ها رو � کردم تمام مهم
نداختم �ه ن�اە �� بهشون ا! زوم کردە بودند

م�الدو رضا هم اومدە بودند

�ه سمت خانم و اقای مقدم رفتم
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سالم... 

�ا ذوق �تا�ام و ن�اە کردند

ــ سالم دخ�� ز��ا چطوری؟

�  مر�... شما خ����

...ـــ ای جانم چقد ناز شدی دن�ا

مر� ل�� جون...

...تهــ الحق که سل�قه ی ��م �ه خودم رف

اشت �ا من �ا ل�خند ز��ا�� که �ه لب د ل�� جون
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معمون م�الد �ه ج. و اقای مقدم صح�ت � کرد
� دست دا. پیوست د �ه مامان و �ا�ای حس��

منم گرفتدست اش و �ه سمت

بر خالف م�لم بهش دست داد

ــ تولدت م�ارک دن�ا خانوم

مر�...

ــ چند ساله م��� �سالم�� 

ب�ست و �ک...

اقای مقدم ل�مو کش�د
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ـــ ق��ون عروس کوچولوم برم

م تو �ه از حرکت اش خندە ام گرفت و� خندە ا
وع کرد . ل�خند خالصه کردم �ه  ل�� جون ��

خند�دن

ـ انقد � �ه �ە عروس ام نذار�ن

م رد دستم و گرفت از کنار م�الد اقای مقد
...شد�م

•••
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 � "حس��

�ن ل�اس ام و پوش�دم از اتاق ب��  ون اومدم به��
وارد �ش�من شدم

:دم�الد �ه سمتم اومد و روی شونه ام ز 

...ـ �ل� اخرش �ار خودتو کردی

!منظورت چ�ه ؟...

ان اشارە کردابرو�� �اال انداخت و �ه دن�ا و مام

هرە �شسته بودن �اهم صح�ت � کردند از چ
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غرق  هاشون معلوم بود �� هم گرم گرفتند و 
...صح�ت اند

روسم ،اقای مقدم �ه جوری ع...ـ ن�اهشون کن 
نه � عروسم م�کنه که هر � ندونه فک � ک

ساله دن�ا عروس خانوادە ی مقدمه

ش�نه ا�� ق��و�ش برم از �س که �ه دل م�... 
عشقم

ـ اوە اوە عشقم؟

بود ��  ن�ا� �ه چهرە ی م�الد انداختم پ�دا 
دم�ا د�دن چهرە اش عص�ا�� ش. حرص خوردە
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� مجبور �ه نف��نم نکن - حس��

فت که دست اش و گرفتم داشت م��

 م�الد؟...
�

!دیوونه شدی!...�� داری م��

:جلو اومد و اعص�ا�� پچ زد

� ک� که �ه دن�ا دل داد من ب ودم نه ـ اول��
 اج...تو 

�
ازە ی حاال چون تو �� مقدم بزر�

دزد�دن عشق �ق�ه رو داری 

� ترم و� من چون از �ه خانوادە ی سطح �ای ��
...�ا�د �ش�نم و نظارە گر �اشم

 حرف دهنتو �فهم م�الد معلوم هست �� ...
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؟
�

!داری م��

نم ـ من خودم م�دونم دارم در مورد �� ح � رف م��
ما رفت�م...م�ارکت �اشه داداش

ون کش�د و رفت دست اش و از دستم ب��

ث آبرو انقد عصا�م خورد شدە بود که ا�ه �اع
دم و ه � مه رو �ا ر�زی ن� شد مهمو�� و بهم م��
ون � نداختم ت��ا از خونه ب��

ر کردم نفس عم��� کش�دم کراوات ام و مح�م ت
و �ه سمت مامان و دن�ا راە افتادم

� ــ �ه �ه �� خوش��پ و جنتلمن ام ب� ا �ش��
مامان
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؟...  سالم مامان خو��

ــ ق��ونت برم ع��زم تو چطوری؟

� �د ن�سم ...

 زل زدە بود ن�ا� �ه دن�ا انداختم �ه خانم ب�ا�� 
ضورم انقد فکرش درگ�� شدە بود که متوجه ح

�شدکنارش �شستم

ِاهم... 

�ه سمتم برگشت
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ن برم شما م...ــ ق��ونتون برم چقدم بهم م�این 
 � راحت �اش��

ـ نه ل�� جون �مون

ردمــ نه ع��زم �ار دارم دو�ارە بر م�گ

دند � اووف چقدم خودمو�� �اهم حرف م��

�ارو دست دن. مامان از کنارمون رد شدو رفت
...گرفتم و تو �غلم کشوندم اش

تو چشماش زل زدم

زی اخ��ن �ارت �اشه �ا احساسات من �ا... 
م�کن�ا
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وع کرد �ه خند�دن ��

ـ تازە کجاشو د�دی

�ا ، مواظب داری منو مجبور �ه �ه �ارا�� م�کن... 
حرف زدنت �اش خانوم خانوما

ـ نه �ا�ا جرات اش و داری؟

ارە؟حاال می�ی�� � جرا�شو دارە � ند...

خواه�م د�د...ـ �اشه

دو�ارە �ش و �ه سمت ب�ا�� برگردوند
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ە خ�� اشناست - !ق�افه ی این دخ��

کدوم؟...

دست اش و �ه سمت خانم ب�ا�� کشوند

نوان م��� تو تو تمام این سال ها�� که ب�ا�� �ه ع
کت فعال�ت � کرد ح�� �ک �ارم س� نکردم  ��

درون  چون هیج احسا�. رو ق�افه اش زوم کنم
 ح�� حس. من �س�ت �ه اون ش�ل ن� گرفت

!کنج�اوی �ا �ه توجه زودگذرە سادە

 �دون اما دلم نیومد اون لحظه رو دس�� دس�� 
 ک

�
ه قرار د�دن عکس العمل دن�ا �س�ت �ه حر�

:بود بزنم از دست �دم

دە � بی�� چقد خوش�ل ش...ب�ات�ه د�گه ...
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و  ابروهاش بهم گرە خورد . �ه سمتم برگشت
:حر� لب زد

ـ عههه خوششش ِ�للل شدە ؟

:�ا روی �ا انداختم و گفتم

...اوووف خ��...

 کردم و در ادامه گفتم
�

:پو�

مون... ب�اد شا�سم نداش��م �ه زن خوش�ل گ��

ار داد و �� از دستاشو روی گردنم گذاشت و فش
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:�ا عص�ان�ت لب زد

ـ � خوای خفه ات کنم هوووم؟

د مرگ رو چهرە ی �امزە ی عص�ا�� اش که در ح
...خندە دار شدە بود زوم کردم

ی نموندە بود بزنم ز�ر خندە � ...چ��

چرا منو ...ـ تو که از خانوم ب�ا�� خوشت اومدە 
 کردی هان ؟

�
برو ...�ه مامان ، �ا�ات معر�

ت بهشون �گو طراوت خانومه ب�ا�� و دوس
� ...دارم �دم  از هردوتاتون...هه...طراوت ، حس��

برو برو پ�شه عشقت...م�اد

� کش�د�اشدو رفت ت�ار �� اخ. دست اش و �ای��
...��� زدم ز�رە خندە
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�در  از جام �اشدم و واسه عرض ادب �ه سمت
رفتم

•••

"دن�ا

� برخالف گفته ی م ن �جای از اونجا�� که حس��
�ه سمت . شاینکه برە پ�شه ب�ا�� رفت پ�شه �ا�ا

ب�ا�� رفتم

سالم خانم ب�ا�� چطوری؟...
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و  مشغول گپ و گفت �ا ��ی �ا قد متوسط
�  هر دوتا �ه سمتم. ق�افه ی معمو� بود برگش��

�ل ��ە بهت زدە ن�اهش و روم چرخوندو ق
 بزنه گفت

�
:اینکه ب�ا�� حر�

� خانوم ــ سالم چقد شما ز��ای��

مر�...

ب�ا�� ل�اشو واسه ��ە کج کرد 

ـ شما ن� خواین ب��ن؟

ون جدا ��ە �ش و ز�ر انداخت و خودش و ازم
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�خند ب�ا�� �ه سمت ام برگشت و ل. کردو رفت
:زور� که �ه ل�اش چسبوند بود گفت

؟ � ـ سالممم خانوم مر� شما خ����

� تا �امو بر انداز کرد

ین ـ وای چقد خوش�ل شدین بزنم �ه تخته ا
ل�اس خ�� بهتون م�ادا

...تغی�� کردی ب�ا�� ...مر�...

سته اش دس�� روی پو . �ا عشوە ا�� حال بهم زن
:کش�د و گفت

1630



ـ ارە همه بهم م�گه 

 لوازم عینک ذرە بی�� اش و برداشته بودو ��
� . آرا��� �ه خودش مال�دە بود  هم �ه واسه هم��

وشم از ق�افه اش خ. کوچولو تغی�� کردە بود
ە چ شم ن� اومد عج�ب بود واقعا این دخ��

� و گرفته بود !حس��

� و ن�اە کردم نبود  تا حواسش. برگشتم و حس��
� . ن�اهم و روش چرخوندم  ت�پ �ه �� �ا همچ��

ب�ا��  و ق�افه ای اخه چطور ممکنه سل�قه اش
!�اشه

�ا�� زوم برگشتم �ا اخما�� درهم رو ق�افه ی ب
:کردم که گفت
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دهزار ساله ش�...تولدتون م�ارک...راس�� _ 

:ل�خندی مسخرە روی ل�ام اوردم و گفتم

مر� ...

� ا ە کرد �ا �ه �اد اوردن تع��فا�� که حس�� ز دخ��
دم که طرف و ف حش حر� دندونام و بهم ف��

فت از �� اخت�ار اخمام تو هم ر . �ارون نکنم
ختم کنارش گذشتم ن�ا� �ه مهمون ها اندا

واسه  صدای موز�ک خ�� ز�اد بود جون م�داد 
� انداختم کنار . قر دادن �ا�اش  ن�ا� �ه حس��

ه چشمم �. ا�ستادە بود و مشغول گپ و گفت
گو��   رضا افتاد روی تک م�ل �شسته بودو �ا 

فت  اش ور م��
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� �� اهم�ت از   واسه در اوردن حرص حس��
�ل روی م. کنارش گذشتم و �ه سمت رضا رفتم

ذوق کرد رو �ه روش �شستم �شو �اال اورد ��

ز�ر خندە �ا د�دن ق�افه اش �م موندە بود بزنم

؟...ـ سالم دن�ا خانوم خو��

�اشدو اومد کنارم �شست

...خو��  مر� تو... 

ا...ـ مرسی��  ه خوش�ل تولدت م�ار�ا �اش...چه خ��
خانوم
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خوش اومدی...مر� رضا جون...

تر م�دو�ستم خوشحال � �� زود...مرسی��  -
میومدما

:ن�اە یخ زدم و روش چرخوندم و گفتم

�ارە خو�� کردی اومدی...

 ناخدا�اە ن�اهم و رو صور�ش. ل�خند زد
...چرخوندم

 چشم و ابروی مش� بی�� خوش�ل و صورت
...زاو�ه دار �ا �ه ته ر�ش  خوش�ل مش�

ی شد؟ - � !چ��
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:تم�ا صداش ن�اهم و تند ازش گرفتم و گف

ه��� ...نه نه...

 کردو گفت
�

:پو�

مثل اینکه قرارە �اهاش ازدواج ک��  -

:بهت زدە گفتم

!�ا �؟...

� د�گه - � ...حس�� کر ف...مامان و �ا�اش و بب��
کردی دعو�شون کردە واسه �� هووم؟
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 دعو�شون کردە که!...وا...
�

...�ع�� م��

� کردم و گفت :�ی �اال و �ای��

تت...معلومه که ارە - ...دخ��  طرف � خواد �گ��

ون دادو گفت :نفس پر از ح��� ب��

...خوش�حالش -

نم تو دهنتااا... � ک�   حرف مفت نزن...رضا م��
قرار ن�ست �ا ک� ازدواج کنه

:متعجب ن�ام کردو گفت
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؟ - !�ع�� ن� خوای ز�ش ��

•••

 � "حس��

�اە همزمان �ا صح�ت �ا ، �در �ه دن�اهم ن
گو � کردم کنار رضا �شسته بودو مشغول �

...�خند

ب�خش�د �در االن م�ام...

ر احمق من که م�دونم م�خوای حرص منو د
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ب�اری

شستم�ه سم�شون رفتم روی م�ل رو �ه روش �

م خودش �ا د�دن. رضا �ش و �ه سمتم برگردوند
و جمع و جور کرد

� چطوری؟ - عه سالم حس��

ن�ا بود درحا� که ن�اهم رو ق�افه ی اخموی د
:گفتم

مر� خ��م...

•••
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"دن�ا

� ن�اە کردم گوش�ه ر  ضا �ه �� اهم�ت �ه حس��
صدا در اومد

ــ ب�خش�د

�اشدو رفت جواب گو�� اش و �دە

� �ا روی �ا انداخته بودو بهم زل زدە بود�ا  حس��
ش کت و شلوار طو� رنگه اش آدم فقط دل

!ه� خواست ساعت های �ش�نه و ن�اهش کن

...لعن�� تو چقدر جذا�� اخه

ه ح�� مگه م�شه �ا وجود تو من �ه کسای د�گ
!ن�اە کنم؟
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�اشدو اومد کنارم �شست

ا ن�اە �� اهم�ت �م و چرخوندم و �ه مهمان ه
که �اهم   ل�� جون و اقای مقدم و م�د�دم. کردم

صح�ت � کردند و � خند�دند

� � خواست �ا من ازد !واج کنه�ع�� واقعا حس��

!نکنه واقعا تصم�م اش قطع�ه

س یهو گرمای نفس هاش و توی گردنم احسا
کردم

�ه سمت اش برگشتم

؟... � ی ؟دیوونه شد! چ��ار داری م�ک�� حس��
...این چه حرکت�ه

:مظلوم ن�ام کرد
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بو کردم  ـ چ�ه؟ �اری نکردم �ه کوچولو موهاتو 
 � ...هم��

جلوی اینا؟...

...ـ ب�خش�د که زن�

این �لمه  �ذار اسمم برە تو شناسنامه ات �عد ... 
...رو �ه ز�ون ب�ار

� که اسم ...هات رفته تو قل�م �اف� ـ هم��

م�ه چشماش زل زد. ل�خند روی ل�ام �شست

�ای هردوتامون اروم بهم نزد�ک شد�م که ل
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...همد�گه رو ببوس�م

�ل�ام و روی  یهو �ا صدای �لند پ��ا از جا پ��د�م
د � دم و در حا� که نفس نفس م�� :م گفتمهم ف��

...وای خدا ازت نگذرە...

� �ا عص�ان�ت گفت :حس��

ته آروم تر  ـ چه خ��

قل�م از جا کندە شد �خداا... 

:روی موهام و بوس�دو گفت
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خدا نکنه ع��زم -

:کرد گفتپ��ا درحا� که طل��ارانه ن�امون م�

م ــ وا مگه چ��ار کردم ؟ اومدم زن دا داشم و ب��
برقصه واسمون

�� پ��ا جلو اومدو دستم و گرفت خودمم خ
� هم دوست داشتم �ه خوردە قر �دم واسه هم ��

د�م �ه داش��م راە � افتا. وقت و تلف نکردم
� دستم وگرفت سمت مهمان ها که حس��

!چ�ه؟...

صله پروندن ـ دیوونه �ازی در ن�ار�ا من اصال حو 
شم گفتم که گفته �ا...مزاحم هات و ندارم
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�

نگف��  ن�

 زد�م ز�رە هردوتامون ��� . ن�ا� �ه پ��ا انداختم
. .خندە

...�اشه �ا�ا...

م شدتق���ا دوازدە شب بود که مهمو�� تمو 

ر کرد�م و �الخرە از اقای مقدم و ل�� جون �شک
..خداحاف�� کردند و رفتند

ە رو چرخوندو درو �ست � دستگ�� حس��

اسه ل�ا� که اول مهمو�� �� ذوق داشتم و 
...پوش�دن اش

 ام چند براب
�

ر �ا د�دن اش احساس خست�
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!� شد 

� برگشتم م و روی پنجه وا�ساد. �ه سمت حس��
لحن �چه  و�ا  دستام و دور گردنه اش حلقه کردم

...گونه گفتم

خسته شدم...

ه دستاش و دور �مرم حلقه کردو �ش و �
...چسبوند و چشماش و �ست �م

ا قلب ن. چقد کنارش احساس آرامش � کردم
اشتم دو�ارە د. آرومم کنارش آروم گرفته بود

از . اومداحساسا�� � شدم و اش�م داشت در � 
:خودم جداش کردم و �ا ��� گفتم

� � خوام برم ل�اس... هام و  عهه ولم کن حس��
....عوض کنم برم خونمون
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...�ه سمت اتاق خواب قدم برداشتم م

لوی اینه ی اتاق تار�ک بود ا�اژورو روشن کردم ج
ز�پ  قدی رفتم �� وول خوردم و� دستم �ه

� و ص � هم حس�� دا ل�اس ام نرس�د واسه هم��
:زدم

... � حس�ی��

اق شدچند دق�قه ای نگذشته بود که وارد ات

ـ جانم ع��زم؟

...ز�پ ل�اسم و �از کن واسم...
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.  �از کرد�شت �م وا�سادو �م��ندو ز�پ و آروم

� افتاد !یهو ل�اس �ای��

و اندامم �م و ز�ر انداختم و آروم ن�اە ام ر 
!دسکوت ب�نمون عج�ب و غ��ب بو . چرخوندم

...میهو متوجه گرمای دست اش روی �مرم شد

ار �ل�ام و آروم �دن ام و نوازش � کرد �ه اخت�
دم تو  موهام و کنار زدو �ش و . روی هم ف��

ندە هرم نفس هاش تح��ک کن. گردنم فرو برد
وع کرد �ه بوس�دنم !...بود ��

نم بوسه آروم  دست اش و حرکت م�داد و �ه گرد
د � �م و از لذت گوشه ی ل. های ر�ز و سط� م��

�� عج�ب بود در برابرش هیچ مقاوم. گ��دم
 ام مردای ز�ادی ل. ن� کردم

�
ه له زدە توی زند�

تج��ه  بودن واسه این که این لحظه رو �اهام
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کنند

...اما من هیچ وقت م�� بهشون نداشتم

� و د � ک� بود که حس خواس�� � اول�� ر من حس��
�ه سمت اش برگشتم. شعله ور � کرد

� �ارش. توی چشمام زل زدم ...بود اون هم اول��

...دق�قا مثل من

صورت اش و جلو اورد

...رفت�ه جورا�� داشت ازم اجازە اش و � گ

...عقل و منطق و کنار گذاشتم

سبوندم و روی پنجه وا�سادم و ل�ام و �ه ل�اش چ
عقب عقب �ه سمت تخت . بهش اجازە دادم

رفتم و روی تخت افتادم
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کرد  روم خ�مه زد و �ه �دن ام و غرق بوسه

د�م � هردوتامون نفس نفس م��

�ان قل�م �دجور �اال رفته بود و ا ون لحظه �ه ��
...و�ه مرز لذت نزد�ک�� � کردلحظه من

...رددست اش �ه سمت ا�اژور بردو خاموشش ک

دنم ان�ار �ل �. �ا درد شد�د از خواب ب�دار شدم
� مانع حرکت ا! له شدە بود م �ازوهای حس��

د اونم � شد �ه خوردە وول خوردم که �اعث ش
ب�دار �شه �اشدو �شست دست اش و توی 

:موهاش بردو �ا صدای خا�الود گفت

ـ وای ساعت چندە؟

م تنم نبود ن�ا� �ه �دنم انداختم ح�� ل�اس ز�ر 
د�شب  �ا د�دن خودم تو اون موقع�ت اتفاقات
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 درد و لذت بود جلوی چشمام م
�

رور که تال�
...شد 

� �ه سمت ام برگشت م جلو اومدو آرو . حس��
ل�امو بوس�د

...ـ خو�� دن�ام

وندم دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و عقب کش
ه دستم اش �ه دستم و روی تخت گذاشتم و �ا �

...اشندملحفه رو گرفتم که س�نه هام پ�دا ن�

ا�دە ا�� هرچند اخه مگه پ�دا نبودن س�نه هام ف
!هم داشت؟

� آنچه که ن�ا�د د�دە � شدو د�د  و جاها��  حس��
چ گونه که �ا�د از لخت بودنم خجالت �کشم هی

 � هم  حس خجال�� درونم بوجود نیومد و هم��
لوی �اعث شدە بود از این که فاقد ل�اس ج
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نداشته  ن�اهش �اشم ه�چگونه ترس و واهمه ا�� 
...�اشم

� �� زور زدم واسه �شس��

� دست اش و �شت کتف ام بردو �م�م کرد  حس��

از درد ز�ادی صورتم جمع شد

...آااخ...

:�ا نگرا�� ن�ام کردو ترس�دە لب زد

خو�� ع��زم؟ -

 عصا�م داغون بود
�

�ا . از شدت درد و خست�
:��� گفتم
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تم دلخور حالم �دە ا�ه ن� خوای از دس...نههه...
ون �� �مشو برو ب��

چه زری  تازە فهم�دم. بهت زدە بهم زل زدە بود
زدم

...ب�خش�د...ب...

جلو اومدو پ�شون�م و بوس�د

وش �اشو ل�اسات و بپ...�اشو...ق��ونت برم -
ب��م ص�حانه �خور�م

ه سمت �اشدو ملحفه رو دور �مرش پیچ داد و �
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...�مد ل�اسش رفت

ر بر گرفت تا اومدم تکون �خورم درد �ل �دنم و د
:ال�دمو �� اخت�ار چشمام پر از اشک شد و ن

م از درد...آخ... ...دارم م�م��

ت اش بود که تند ن . �ام کرددرحال پوش�دن ت���
ومد�ه سمتم ا. این �ار واقعا ترس�دە بود

دن�ا -

م �� ا ین که �ه د�گه نتو�ستم جلوی خودم و �گ��
ه � این فکر کنم �� دارم م��م و درمقا�ل

:وا�سادم گفتم
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آشغاله عوضی�� تو چ��ار کردی؟؟؟؟...

!�ا م�� دن�ا ؟!...من؟...م -

تم �م و ز�ر انداختم و فقط اشک � ر�خ

م�دونم...ال� من ق��ونت برم -

...��� ه�چ�ه ه..ه��� ...تو چیو م�دو�� هان؟...

 من احمق ام نم�فهمم؟ -
�

� خوای ��

ارە تو احم�� و ه��� حال�ت ن�ست...

 حدی�� مو ...دس�ت درد نکنه د�گه -
�

ندە که حر�
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دی و نزدی؟ � �ا�د م��

:�ا گ��ه گفتم

� تو واقعا ن� بی�� حالم رو؟... !حس��

خب ع��زم من دارم ازت � پرسم خو��  -

:جیغ زدم

نههه درد دارم... 

ون اورد �اشد و ل�اس هام و از توی �مد ب��
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م ت پ�ش ـ �اشو �مکت کنم ل�اساتو بپو�� ب��
...مامان

عصا�م خورد بود

درد داشتم

...مغزم هنگه هنگ بود

:ار م�کنماصال ن� فهم�دم دارم �� م��م و چ��

�شب پ�ش مامانت چرا؟� خوای شاە �ار د... 
ات و بهش اطالع �دی؟

اش و توی موهای مش� اش فرو برد.دست

مت معاینه ات ...کنه   ـ نه ع��زم � خوام ب��
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وع کردم �ه گ��ه کردن ...دو�ارە ��

ن� خوامم...

و  برد  جلو اومد دست اش و �ه سمت ملحفه
انوهام و �دن ع��انم و جمع کردم و ز . کنارش زد

�غل گرفتم 

 هوش �ا د�دن ملحفه ی خو�� �م موندە بود �� 
� انداختم حال اونم �م�� از   �شم ن�ا� �ه حس��

...من نبود

بهم  مبهوت و عص�ا�� ن�اهش از تخت گرفت و 
:داد

!...من چه غل� کردم؟!...من!...ـ لعنت �ه من
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م مح�. جلو اومدو دستاش و دور �دنم برد
هل اش دادم

ل�اسام و �دە...

ـ � خوام �مکت کنم

:�ش داد زدم

ن� خوااام...

�اال  عقب رفت و دستاش و �ه �شانه ی �سل�م
برد
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آروم �اش عشقم ...�اشه �اشه -

ل�اسارو روی تخت گذاشت 

ا�� که الزم داشت و ب � رداشت �ه سمت �مد چ��
و از اتاق خارج شد

•••

 � "حس��

...چه گندی زدم

ودش و کنار فکر � کردم �عد از اقدامم دو�ارە خ
!و نکرد� کشه و مانع ام � شه اما این �ار 
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رحا� که چرا حا�� شد ادامه �د�م د! چرا واقعا؟
��� د�گه دخ�� بود�� که از دست داد هیچ جا�گ� 

!نداشت

�� د�گه  �ه دلم � گفت �خاطر عالقه اش بود و 
ل �شه �اعث � شد حرف ها�� توی �م ردو �د

لم � کنه که فکر کنم �عد از اتفاق د�شب دن�ا و 
ە و م��

تاراش چون رف. حق هم داشتم اونطوری فکر کنم
!هیچ کدوم ش��ه ق�ل از د�شب نبود

اقع اون اما شا�د �ا�د بهش حق �دم و ��م درو 
شه چون حق دارە ناراحت و عص�� و پرخاشگر �ا

 که افتاد اتفاق سادە و پ�ش �
�

ا افتادە ای اتفا�
فت که نبود که �شه سادە از کنارش گذشت و گ

ی �شدە � ...چ��

1660



ومت �ا د�دن عص�ان�ت اش در مقا�ل اش مقا
چ اش ن�ا�د �ا پی. طب�� بود رفتارش. نکردم

ر عمر �م � شدم حق �ا اون بود ح�� ا�ه تا آخ
د و بهم فحش م�داد � ...وددلم اشوب ب. داد م��

هر آن  �ا حا� که براش �ه وجود اوردە بودم
ه �ا�د هر چ. بزنه ز�ر همه �� ام�ان داشت

�ه سمت . زودتر مامان از این قض�ه مطلع � شد
خونه رفتم  � اش��

� چها ر نفرە ای ص�حانه رو امادە کردم و روی م��
که توی �اغچه بود گذاشتم

دن�ا عاشق فضای �اغچه ی بزر�م بود

ل و هیچ وقت فکرشو نم�کردم پرورش دادن �
 بودن

�
و مواظ�ت  گ�اها�� که تو �لدان های بزر�
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�اعث  فضا�� رو بوجود ب�ارە که. از درخت ها
...�شه تنهاام�د زندگ�ممنتقل کردن ارامش �ه

!شماصال � فکرش و � کرد من یهو عاشق �

ی که �ه دعوت دوس�ش � اشو اونم عاشق دخ��
 کرد � فکرش و �! توی مهمو�� گذاشته بود

حساس �عد گذشته چند ماە من �ا تمام وجود ا
ش شدە و �دون اون  کنم که قل�م اس��

 کرد؟
�

!ن� شه زند�

چه احساس عجی�� 

ی � ...چه احساس دل انگ��

� اش !چقدر حس خو�� دارە داش��

از  من هیچ جورە ن� خواستم این احساس و 
!دست �دم
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...رها کردنه اون مساوی بود �ا مرگ من

•••

"دن�ا

ش �خاطر �ه حموم رفتم ل�اسا�� که دو روزە پ�
کوچ�ک بودن چمدونم مجبور شدم جاشون 

�شت  �ذارم پوش�دم موهام و خشک کردم و از 
�ستم �ه سخ�� از �له هارو � کردم

؟... � کجا�� حس��

� از بهشت کوچول و وارد در �ش�من �از شد حس��
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�ش�من شدو �ه سمتم اومد

؟ ـ ق��ونت برم خو��

م... �ه کوچولو به��

ب�ا ب��م ص�حانه �خور�م...ـ خداروشکر

عنای که دستم و �ه م. جلو اومد که �غلم کنه
�ه سم�ش گرفتم) وا�سا �جات(

م ... ولم کن خودم م��

خودشو عقب کش�د
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...ـ حداقل �ذار �مکت کنم

�ا اخم �ه سمت اش برگشتم

م... گفتم خودم م��

� هم �شت �  م آروم آروم راە افتادم حس��
 نیوفته� اومد که

�
...اتفا�

•••

 � "حس��
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...آروم �شست. صند� و براش دادم عقب

:ز�ر لب پچ زد

در لرز عو�� ا�ه م�دو�ستم خ��زە خوردن انق -
...دارە عمرا ا�ه

...یهو متوجه ن�اهم شدو حرفش و قطع کرد

�شستم و نون �ست و برداشتم و مشغول 
...مال�دن م��ا روش شدم

خجالت نکش �ق�ه اش و �گو...

� واقعا چرا؟ - !حس��

:ن�اهش کردم و گفتم
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!�� چرا؟...

و تو �ارە خودت و کردی � ...ه��� ولش کن -
نون که  مرو گندە �شس�� داری م��ا م�ما� رو 

د منه �د�ختم که دارم در ...نوش جان ک�� 
� کشم

:�ا خندە گفتم

م چ�ه ناراح�� من �و مرو گندە �شست...
کنارت؟

معلومه که ارە -
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؟...  ناراح��
�
!جدا

...ناراحتم...گفتم ارە -

و برداشتم و ز�ر �لوم بردم �ارد پن��

�الت �اشه �س من خودم و � کشم تا تو خ...
راحت شه که من درد کش�دم و مردم

�ش و �� اهم�ت ن�م ن�ا� بهم انداخت و دس
:جلو اوردو نون و ازم گرفت

 شم از اول اینو �دە من �خورم دارم هال� � -
 �عد خودت و �کش

�
گشن�
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اد�ش که از اون همه جرات اش از ه�� اهم�ت ند
و  حسا�� هم رو اعصاب بود بهت زدە �ارد  پن��
� اوردم و تو پ�ش دس�� گذاشتم ...�ای��

مر� واقعا...

:د گفتدرحا� که لقمه ی تو ده�ش و � ج���

...خواهش م�کنم ع��زم -

ە شدە بودم و تو فکر بودم �ا  عص�ان�ت  بهش خ��
:جیغ زد

ررر... برام لقمه �گ��
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ە نندازە هول و ترس�دە از این که جیغ و دادرا
:گفتم

�اشه �اشه آروم �اش -

 ص�حانه اش و خورد �عد از �� �ل �ل و 
م اش دک��  واسه  جرو�حث �الخرە را�� شد ب��
� ی معاینه ل�اس هاش و پوش�دو سوار ما ش��

رف نزد و شد�م تو راە ح�� �ه �لمه هم �اهام ح
ە بود و پ�دا ب ود حسا�� همه اش �ه گوشه ای خ��

...ذهن اش درگرە و تو فکرە   

اب اش منم �ا ا�ار �ه صح�ت س� نکردم اعص
رس�د�م  �ه جلوی ساختمان پزش�ان. و بهم ب��زم

� پ�ادە شدم و درو واسش �از ک ردم �اهم از ماش��
وارد شد�م
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•••

"دن�ا

ستم و من روی م�ل رو �ه روی �ان�� م��� �ش
� جلو رفت که وقت ق�� و �اد اور  ...ی کنهحس��

� و م��� زوم کردم که نزنه عش ق � رو حس��
شدە  حسا�� روش حساس. �ه ز�رم و ازم �قا�ه

ود رو بوم هرچند هرکس د�گه ای هم جای من ب
...ک� که ز�ش کردە حساس � شد صدرصد

 � !ــ سالم اقای مقدم خوب هست��
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� ...مر�...ـ سالم  شما خ����

ا_  ...چه خ��

ن��ت دار�م واسه امروز...سالم��  -

ە �ی کج کردو بهم ن�اە کوتا� ا نداخت و دخ��
!رنگش پ��د

�ف داشته �اش�د!...�له...اها_  ���!

 و از سالم و احوال پر� گرم اش �ه م��� 
 �  شناخت عج�ب و غ���� که م��� از حس��

دو �عد از �� صح�ت اوم. داشت تعجب کردم
کنارم �شست
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تو فکر فرو رفتم 

... � حس��

ـ جانم ع��زم

!این تورو از کجا � شناسه؟...

 م�فه� 
�
ـ حاال �عدا

االن �گو...

گفتم که �عدا -
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�ا اخم م��� و ن�اە کردم

صورت  �ه دخ�� ب�ست و پنج تا � ساله تمام
�ر چونه عم� و موهای کر� رنگ، از دس�� که ز 
مان�تور  اش گذاشته بودو گه گداری ن�اهش و از 

� ن�اە م�داد تأتو  متوجه � گرفت و �ه حس��
. های ز�ادش شدم

نگشتای �� اخت�ار ن�ا� �ه دستام انداختم ا
ونه و پوست سف�دو شفاف دون �.ظ��ف و دخ��

نپوش�دە  ح�� انگش�� و دست بندم! ذرە ا�� تأتو
...بودم ناخن هامو هم ال� نزدە بودم

...�ه خوردە متاسف شدم واسه ی خودم

ادە بودم �اورم ن� شد از نظر ظاهری من چقد س
ا�� که تالش � کردند واسه جل ب توجه و دخ��
� چقد عج�ب و غ��ب ...حس��
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ە هنوزم ن�اە ا � �م و �اال بردم دخ�� ش رو حس��
 � ...بود �م و چرخوندم �ه سمت حس��

ە فک نکنم ح�� �ه لحظه هم متوجه ن�اە د خ��
از �  شدە �اشه انگشتاش و بهم گرە زدە بود 

� اش متوجه شدم تو فکر بود �ه  �م و . �ای��
:آروم پچ زد. شونه اش تک�ه دادم

ـ خسته شدی؟

اهوم �ه خوردە...

 ر�م توـ ق��ونت برم االن ن��تمون � رسه �

...زل زدم تو چشمای رنگ در�اش

1675



�ن تمام اخالق هاشو دوست داشتم تو �دت� 
� اش و احساس  ا�طم حس دوست داش�� ��

� کردم 

 زد �ازم ح�� زما�� که عص�� � شدو �م داد �
...ته دلم دوسش داشتم

...تو فکری جوجه -

تو تو فکری...ها؟نه تو فکر ن�سم... 

!ـ من؟

فک نکن نفهم�دما...اهوم...

داومد که صح�ت کنه در اتاق دک�� �از ش
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ارا رفته ن�ا� �ه دورو برمون انداختم �ل ب�م
بودن

� یهو م.ن�ا� �ه در اتاق دک�� انداختم امان حس��
!�ا رو�وش پزش� ظاهر شد

�م و . داشتم از تعجب شاخ در میوردم
� و ن�اە کردم :چرخوندم و بهت زدە حس��

رو پوش  مامانت اینجا چ��ار م�کنه؟اونم �ا ...
سف�د؟

ە د�گه - دک��

�ا ش��دن جمله اش مغزم پوک�د
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؟... !!!چیی��

...�اشدم که زودتر فلنگ و ب�ندم که یهو

؟ــ سالممم عروس �لم خو�� ق��ونت برم

آخ آخ د�گه �ار از �ار گذشته بود

ور �ه �ه سمت اش برگشتم اعص�ان�ت ام و �ه ز 
ل�خند ت�د�ل کردم

؟... � مر� خ��م شما خ����

� �دن�س تاـ مامان �ه حال�م از من ب��

ل�خند زد
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ــ خو�� �� �لم

 کردو گفت
�

� پو� :حس��

ه� �د ن�س�م -

�ه اتاق اش راهنمای�مون کرد

دم نه راە هنوزم تو شوک بودم �ا�د چ��ار � کر 
شستم روی م�ل �. فرار داشتم نه قرار موندن

� � �ا بود حس��

ــ خب �گو ب�ینم مش�لت چ�ه خوش�لم؟

� انداختم اونم بهم ن�ا ە کرد ن�ا� �ه حس��
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موندە بود�م �� �گ�م

...ـ مامان �ه لحظه م�ای اونور

مشکوک ن�اهش ب�نمون در چرخش بود

:�عد از �ه مکث طوال�� گفت

...حتما...ــ �اشه

ون رفتند از اتاق ب��

•••

 � "حس��
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مامان و �ه �� از اتاق ها بردم

!ــ �گو ب�ینم �� شدە؟

:�لو�� صاف کردم و گفتم

...ـ راسش

ــ راسش؟

نم�دونم چجوری ��م...

دست  از � کنج�اوی اخماش درهم شدە بود و 
. �ه �غل روم زوم کردە بود
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وع کردم �ه حرف  یهو�� دل و زدم �ه در�ا و ��
زدن

� منو دن...  �ا افتادراسش د�شب �ه اتفاقا�� ب��

چشای مامان دو برابر شد

�م تا د�شب که تولدش بود و ما پ�شتون بود_ 
...اخ��ن لحظه هم حالش خوب بود

:�لو�� صاف کردم و گفتم

...�عدە شما...
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...�ا دس�ش زد �شت اون دس�ش

� تو چ��ار ...ــ خا� �ه �ممم کردی؟  وای حس��
م چه �ال�� � دخ�� مردم اوردی؟خدا ��

...چ��ارت کنه

اشتم �دجور عص�� شد ترس�دم و قد� عقب گذ
و �ه خوردە ازش فاصله گرفتم

ود �ا�د �الخرە دیر �ا ز ... �اری نکردم مامان...
...اتفاق � افتاد د�گه

ارتو س�اە ــ �اری نکردی؟ا�ه �ا�ات �فهمه روز�
� کنه 

... � � منو اوال قرار ن�ست �ا�ا �فهمه �ه چ�� �ه ب��
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س اش شما �عدشم �ا�ا دن�ارو �ه عنوان عرو 
انتخاب کردە

 تو فک کردی �ا�ات دو �ار به
ً
ش گفته ــ او�

م دن�ا د�گه تمومه؟ مگه ما � دون�عروس �لم
�دون  ک�ه و تو چه خانوادە ای بزرگ شدە که

 
�

؟ فکر کردن هر�� از دهمت در م�اد م��
� من و تو �مو  ...نه�عدشم � گفته قرار ب��

مامان...

رو � خواهرت ا�ه �ه نفر این �ال...ــ مامان و درد
میورد چ��ار م�کردی

کش�دە   یهو چهرە ای پ��ا توی ذهنم �ه تص��ر 
...شدو خون جلوی چشمام و گرفت

1684



گردن اش و � شکنم...

ە �فمه مه چه �ال�� ــ م�دو�� ا�ه �ا�ای این دخ��
�ت م�ارە؟

ز�ر  دستام و توی ج�ب هام فرو بردم و�م و 
...انداختم

ه من ا�ه � دو�ستم قرارە �...عه عه عه_ 
� �اری ازت � بزنه و آبروی خان  همچ��

�
واد�

ی محال بود �ذا رم �ا�ات امون و ز�رە سوال ب��
  اجازە �دە سوف�ارو کنار �ذاری و بری

�
�ا دن�ا زند�

ی که فک نکنم ح�� �ک �...ک��  ارم اونم دخ��
د�دی؟...خانوادە اش و د�دە �ا�� 
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� اون همه ح  که انقدر تو فکر بودم که ب��
�

ر�
د فقط متوجه سوالش شدم � داشت م��

!چیو؟...

ە رو؟ - خانوادە ی دخ��

� �. دو�ارە �م ز�ر انداختم ار توی برای اول��
. ردمزندگ�م احساس کردم جلوی مامان �غض ک

 �طوری که ح�� نمیتو�ستم جواب سوالش و 
...�دم

� �ا چند �ار گفتم ب�...چند �ار بهت گفتم - ا �ش��
ع...اون دوست دارە...سوف�ا حرف بزن موته دخ��

امل �الخرە از خودش و خانوادە اش شناخت �
ت دق�قا دس...اما تو چ��ار کردی؟...دار�م
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�ست گذاش�� رو �ه دخ�� معمو� که معلوم ن
ک�ه و چ�ه و کجا بزرگ شدە

� �مب منفجر شدم  یهو ع��

رف � شه درموردە دن�ا درست ح...مامااان...
� دلم ن� خواد �شت �ش �دش و �...بز��  گ��

ە شد شوکه بهم خ��

ه االن �ار من � �دە اینو و اون و گفتم ک...�د؟ -
ی من فقط دارم چشمات و رو ...دومم �اشه؟

واقع�ت ها �از � کنم 

پر  �م �م داشت احساس کردم �اسه ی چشمام
آور  از اشک � شدو این برای �ک مرد عذاب
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!ت��ن حالت ممکن بود

� حرفام نداش اما من هیچ �ا این ! تمتر� از گف��
م و که اون لحظه دلم ن� خواست ک� اش�ا

توی چشماش زل زدم. ب�ینه

 �ا�ا چرا ه�چکس منه ب�چارە رو درک...
ە...نم�کنه ە که �ه جور�م گ�� ...دلم پ�شش گ��

حاال ...منمیتونم ح�� لحظه ا�� ازش چشم بردار 
هر ماری شما اسم و جادو جن�ل �ا هر کوفت و ز 

ه اون و� این و �دون ا�...که هست روش �ذار
ن�اشه منم د�گه ن�ستم

م براش از چهرە ی بهت زدە اش پ�دا بود حرفا
 دادم که اما من بهش حق �. غ�� قا�ل �اور بودند

� چون اون ه�چوقت منو توی ه!�اور نکنه مچ��
موقعی�� ند�دە بود
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-  � تو عاشق شدی ��م؟...تو...حس��

روی  تند دس�� روی گونه های خ�سم کش�دم و 
دم و انگشتام و توهم گرە ز . تک م�� �شستم

�م و ز�ر انداختم

 چ��ار کنم؟...
�

حاال م��

�م و �اال بردم و ن�اش کردم

و ا�ه شماها �شت من ن�اش�د �ا�اش من...
ونه اتون داد�ا� م�کنه اونوقت ��ە �� �ه د
تو ...تاهاپرواز م�کنه �ه سمت زندان و این داس

ب�ی��  که ن� خوای منو �شت م�له های زندان
اونم �ه جرم تجاوز هووم؟
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...چند د�قه ا�� گذشت   

...جلو اومد 

ا�ات �ا ، �...ــ خ�� خب مظلوم نما�� نکن
رو �گ�� توهم شمارە ی �در دن�ا...صح�ت م�کنم 

�ن تا هر چه زودتر حرفاشونو بزنن �ه جش ن �گ��
ب��ن � خونه و زندگیتون

 �ه سمت اش برگشتم و درحا� که چشمام
د گفتم � ون م�� :داشت از حدقه ب��

 د�گه؟...
�

�� �ع�� شو ...�ع�� ...جدی داری م��
مو�� در �ار ن�ست درسته؟
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:ل�خند زدو گفت

نه شو�� مو�� در �ار ن�ست -

�اشدم و مح�م �غلش کنم که عقب کش�د

ی آدم �غل کردنتونم مثل �چه ...�جات �مون -
�� له و لوردم م�ک��  � ن�ست م��

:�ا خندە گفتم

ل ق��ونت برم مامان که هم�شه �ل�د ح...
...مش�الت تو دس�ته

و  دس�ش و �ه س�نه ام چسبوندو هولم داد 
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:گفت

...ــ خ�� خب خودتو لوس نکن

:داشت � رفت که گفتم

 در مورد این قض�ه �ه ک�...فقط مامان...
ی نگ�ا � ...چ��

ون دادم گفت :�الفه نف� ب��

 �اشه؟ـ �اشه س� ام و � کنم امر د�گه ا�� 

:�ا خندە گفتم
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نه مر�... 

از اتاق خارج شد

ان نفس آنچن. �شستم و �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم
من��  راح�� کش�دم که فک کنم �ل انرژی های

...درونم �خار شدو رفت

هم�شه  د�گه دن�ا خانوم برای... اینم از این...
دارە مال من م�شه

 شد از �ە ذوق و شوق کش ل�خندم �سته ن�

زودتر  �ع�� � شه هرچه. مثل �ه خواب م�موند
  ازدواج کردو برای هم�شه ز�رە �ه سقف

�
زند�

!کرد؟
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•••

"دن�ا

هاش ل�� جون خانوم خ�� مه��و�� بود �ا
�عد از معاینه . احساس راح�� � کردم

. مخداحاف�� کردم و از اتاق اش خارج شد
� روی صند� �شسته بود و �ا گو��  اش  حس��

ور � رفت

ا لوندی �ا ن�ا� �ه �ان�� م��� انداختم دخ�� �
گوش�ش صح�ت م�کرد ن�ا� بهم انداخت 

وجه بهش ل�اشو کج کردو ن�اهشو ازم گرفت �� ت
� زدم و �سخ ه ی جلو رفتم و روی شونه حس��

1694



داروهارو �ه سمت اش گرفتم

ـ عه اومدی؟

:آروم و حر� پچ زدم

نه هنوز تو راهم...

خند�دو از جاش �اشد

...ـ �دە ب�ینم �سخه رو

�ه ن�ا� �ه �سخه انداخت
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ب��م د�گه...

برگشت �ه سمت م��� 

ـ ممنون خانم 

�ف ب�ار�ن ــ خواهش م�کنم �ازم ���

� و  گرفتم   �� تعارف ت�که �ارە کردن دست حس��
ون ... و از وسط �حث گرمشون کش�دم اش ب��

وع کرد �ه خند�. وارد آسا�سور شد�م دن��

ـ چ��ار م�ک�� دن�ا آبرومون رفت

ت درب �ا اخم بهش ن�اە کردم و �م و �ه سم
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وع کرد . اسا�سور چرخوندم �ه  جلو اومدو ��
:نوازش کردن گونه ام و آروم پچ زد

؟ هووم؟ - ناراح��

� کش�دم دست اش و �ای��

� دارە... � دور��� نکن حس��

ـ خب داشته �اشه

� مدار �سته ی آسا�سور  �ه سمت دور���
�ام برگشت و ن. چرخ�دو براش دست تکون داد

کرد
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ی �شد - � د�دی چ��

فک . توی دلم داشتم از خندە منفجر � شدم
چون برگشت و . کنم خودشم فهم�دە بود

� و لمس کرد و دس�ش  ��� زدم ز�رە خندە. دور���
� کش�د و گرفتم و �ای��

چ��ار داری م�ک�� دیوونه؟...

�ه سمت ام برگشت �� �اهم خند�د�م

...درب اسا�سور �از شد

تو  از ساختمان خارج شد�م چند دق�قه ا�� 
� منتظر موندم  � دارو هام و . ماش�� گرفت   حس��

� و اومدو �شت فرمون �شست ماش. و بهم داد ��
روشن کرد
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!کنم؟  خب حاال چجوری �ا�د ازشون استفادە...

ـ ع��زدلم روشون نوشته د�گه 

اها...

�م م�� یهو موز�ک �ا صدای �لند �خش شد که ن
...پ��دم �اال

� مگه عروس�ه عمته... !!!؟چ��ار م�ک�� حس��

ـ ارههه

ل�شو کش�دم

1699



...؟�گو ب�ینم چه خ�� شدە �ل�، شنگو�...

ارە کنار ه��� �شدە آدم حق ند...ـ عه نکن دن�ا
عشقش اهنگ گوش �دە هوووم؟

 کردم
�

�م   صدای موز�ک و . خسته و کوفته پو�
. دمکردم و �م و �ه �ش�� صند� تک�ه دا
...دس�ش و بردو �ال قطع کرد موز�ک رو

!عه � ذاش�� �خونه د�گه...

� خوام �اهات حرف بزنم -

�لو�� صاف کردم و مضطرب ن�اش کردم 
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!درموردە؟...

 که د�شب افتاد د�گه -
�

اتفا�

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

... 
�

وای فک کردم حاال � خوای �� ��

فکر کردی � خوام �� ��م دق�قا؟ -

 حرفتو بزن من �ا�ا ...ه��� ه��� ...ها؟...
گوشم

وع کن...خب - خب تو اول ��
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وع کردم که حا!...من؟... ال مگه من د�شب ��
وع کنم درموردە اش صح�ت ک نممن �ا�د ��

م�دونم اش��اە کردم -

خ��ه که م�دو�� ...اهوم اف��ن...

م�دونم �ارم درست نبود -

� کردم �م و �اال و �ای��

�ار��ال... 

:�ا خندە گفت
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دار �� �له اینم � دو�ستم که امروز صبح که ب� -
ام و م�ک�� 

�� زد اخمام درهم شدو تند ن�اهش کردم که �
ز�رە خندە

م اینا همه رو م�دو�� و تصم�...آشغال...
!گرف�� اون �ارو �ک�� هان؟

:�ا خندە گفت

یهو�� ...�ا�ا �خدا تصم�م نگرفتم -
...یهو�� ...�ع�� ...شد
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دلت خواست آرە...

نداخت�ا ل�خندی جذب کنندە ن�م ن�ا� بهم ا

  نگو که تو تمام این مد�� که داش��م -
�

�اهم زند�
نجامش � کرد�م تو ح�� �ک�ارم دلت نخواست ا

�د�م

و  �ا عص�ان�ت خودم و �ه سمت اش کشوندم
زد رو ترمز  .مح�م �ا دندونام �ازوش و �از گرفتم

ان �ا لح�� ک. و گوشه ی خ�ابون ا�ستاد�م � ه م��
:دردش �امال توش پ�دا بود داد زد

...دن�ا...آاااخ -
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:�ا خندە گفت

توروخداااا...ول کن...دن�ا غلط کردم -

 داشت خندم � گرفت که یهو ولش کردم و 
وع کردم �ه خند�دند مع صور�ش از درد ج. ��

بود شدو �ازوش و سفت �ا دست آزادش گرفته

ه �ار�ه اخه این چ...خدا ��م چ��ارت کنه...آی��  -
 خوردم �خدا چک �...�از گرفتنم شد �ار...دخ�� 

�ه نفع ام بود

:�ا خندە گفتم

� خوای بزنم تو گوش ات هووم؟... 
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که   ن�اهم رو جای دندونام. دس�ش و برداشت
انقدر  حسا�� تو گوشت �ازوش فرو رفته بودن و 
م هر جاشون قرمز شدە بود که احساس � کرد

ون ق فل شدآن ام�ان دارە خون ازش بزنه ب��

ونام جلو رفتم آروم انگشتام و رو جای دند
:کش�دم و �ا لح�� �غض آلود گفتم

نجوری فکر ن� کردم قرارە ای... ق��ونت برم...
شه

�ام چونه ام و گرفت و آروم ل�اش و روی ل
ردم که دستم و روی ته ر�ش مش� اش ب. قرارداد

ظه �ه تا �ه خودم اومدم د�دم لح. ادامه داد
�ملحظه دار�م برای ادامه ح��ص تر � ش
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دم بزور دستام �ه س�نه اش چسبوندم و فشار دا
.ازم جدا شدو خند�د

� دو�ارە �ار د�شب ا...دیوونه... ت و ولت ک��
همینجا وسط خ�ابون تکرار م�کن�ا

�ا خندە استارت زد
ّ

◌...

 که ا...�ارە د�شب و که نم�شه تکرار کرد -
�

تفا�
...شدو رفت ن�ا�د � افتاد افتاد و گذشت و تموم

لشهتازە او ...نخ�� اقااا...تموم شدو رفت؟.. . 

� االن رفت�م خونه دو ...اخ اخ - �ارە �س هم��
تکرارش � کن�م خ��ه
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�ا  انگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفتم و 
:عص�ان�ت گفتم

م ا�ه دلت ن� خواد �ه �ارە د�گه �ا... زت �گ��
خاموش �اش و رانندگ�ت و �کن

وع کرد �ه خند�دن ��

دیوونه ای �ه خدا -

م د�شب �ا اصال �گو ب�ین...من دیوونه ام �ا تو...
� � اری خودت �� فکر کردی که دست �ه همچ��

 منو �د�خت کردی خ�الت راحت...زدی هان
شد؟
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�� دخ...عه دن�ا - � د�گه ...�� این چه حرف�ه که م��
...�شنوم ها

راس م��م د�گه �د�خت شدم...

ا تو م��م نزن این حرف و چر ... عه �از گفت -
ە ر کنار �ا�ا من و تو تا اخر عم...گوشت نم��

ش�مهم�م قرارم ن�ست ه�چوقت از هم جدا �

� پوزخندی زدم ...توی دلم غمگ��

ار تا آخر چقدر خوش خ�ال بود که فکر � کرد قر 
...عمر کنارش �مونم

از هم  شا�د ا�ه � دو�ست من و اون �ه جا�� 
�ست راهمون جدا م�شه و من ه�چوقت قرار ن

د �� �خاطر �اری که کردە بو . مال اون �اشم
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عذاب وجدان � گرفت

کجا�� ...�ا توعما...دن�ا -

ون اومدم و ن�اهم و بهش د ادماز فکر ب��

...ها؟...  

�ا اصال بهش فکر نکن...ق��ون چشمات برم -
�اشه؟

ە شدم�ه �ش�� صند� تک�ه دادم و �ه مس�� خ ��

... � ب�خش�د ...حس��
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�ه مس��  ن�م ن�ا� بهم کرد و دو�ارە ن�اهش و 
داد

چیو ب�خشم؟ -

�دم عص�ا�� بودم نفهم... حرفای صبح ام رو...
�� گفتم

دستم و گرفت و بوس�د

مهم ن�ست...ق��ونت برم -

•••

1711



 � "حس��

از شد�ل�دو تو قفل انداختم و چرخوندم در �

کنار وا�سادم تا اول دن�ا وارد شه

... � خب �فرمای��

�ا عشوە وارد شد

ـ مر� 

دم لحظه �ه لحظه از د�د�ش لذت می��

شاز حر�ا�ش از حرف زد�ش از ش��دن صدا
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ش بوداون برای من چشمه آرام. از لمس کرد�ش

اهار گو�� ام و از توی ج�ب ام درآوردم و ن
سفارش دادم

دن�ا...

ـ جانم

...شمارە ی �ا�اتو �دە... 

:�ه سمتم برگشت متعجب گفت

!ـ شمارە ی �ا�امو م�خوای چ��ار ؟

زنم ق��ونت چشات برم م�خوام بهش زنگ ب... 
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وا -

وا ندارە ع��زم...

؟
�

!ـ م�خوای زنگ بز�� �� بهش ��

ت ش...  ... دمم�خوام زنگ بزنم ��م عاشق دخ��
...م�دی �دە نم�د�م �ا�د �دی

ی �خر  �  ـ اوال مگه � خوای ماشی�� چ��
�

ی که م��
اصال  �عدشم � �ه � من نذار ... م�دە �دە ؟

...حوصله ندارما

:�ا خندە گفت
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ا قرار جدی � �م �دە � خوام �دم �ه �ا�...
�ذارە د�گه خواست�اری

•••

"دن�ا

ە موندە بودم �� بهش ��م که دست بردار 

پ�شش  �ا�د . ن� تو�سم شمارە ی کوروش و �دم
ر میون �ا�د �اهاش این مسئله رو د.� رفتم 

� ذاشتم 
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 شمارش و بهت م�دم...
�
خ�� خب �عدا

ـ �عدا چرا االن �دە

االن  عشقم من و تو اول و اخرش مال هم�م...
 قرار خواست�اری �ذاری �ا دو هفته ی د

�
�گه فر�

ندارە

!دو هفته ی د�گههه؟ -

اهوم...

�شه ها ، ـ من تا دو هفته ی د�گه موهام سف�د م
ە تو نمیتونم ص�� کنم �ا�د اسمت زودتر بر 
شناسنامم که خ�الم راحت �شه
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صدام  از ا�ارهای ز�ادش اعصا�م خورد شد و 
:�اال رفت

...ای �ا�ا �س کن د�گه ...

ه حرف تو ده�ش ماس�د در برابر رفتاری ک
فقط  �اهاش داشتم ح�� �ه �لمه ام حرف نزد 

ە ن�ام � کرد و ازش  ن�اە پر از خشم ام. خ��
گرفتم و را� اتاق خواب شدم

•••

 � "حس��
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 � کردم واقعا از برخورد اش دلم گرفت اما س�
...بهش حق �دم

...هوووف

 خواست اما اخه مگه این عص�ان�ت اش تا � �
ادامه پ�دا کنه؟

 کرد�الخرە که �ا�د � �خش�دو فراموش �

...اصال

د این اتفاق اصال چرا �ا�د ب�خشه وق�� دیر �ا زو 
و� چه حاال ق�ل عرو� �ا �عدە عر . � افتاد

 � کنه من که عاشقشم و قرار ن�
�

ست هیچ فر�
!وقت ترک اش کنم که این همه عص��ه

اف اف �ه صدا دراومد 

ش و جلوی در رفتم غذاهارو گرفتم و پول ا
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� ناهارو امادە کردم و ر  وی �� از حساب کردم م��
شدم صند� ها �شستم و منتظر

•••

"دن�ا

دارو هام و استفادە کردم 

ردم و �ه ل�اسام و عوض کردم �ه ارا�ش مخت� ک
خونه راە افتادم � سمت اش��

� �شسته بودو �ه �ه گوشه زل زدە ب ودحس��

کر رفته دلخوری از چهرە اش � �ار�د �� تو ف
و�ش ا وردمبود�ا �ه �شکن از فکرو خ�ال ب��
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ی چ�دی ... � ...عشق من چه م��

ا دست اش �ش و �اال اوردو �ه ل�خند تلخ زد �
�ه صند� رو �ه روش اشارە کرد

� ع��زم ـ �ش��

وع کرد�م �ه خوردن ناهار ...�شستم و ��

ز�ر چش� بهش ن�اە کردم

اش تو خودش بود �اقاشق تو دست اش �ا غذ
�ازی م�کردم

... � حس��

...�شو �اال اورد و منتظر ن�ام کرد
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دوست دارم...

�ه �ک�ارە ل�خند روی ل�اش �شست

ـ ق��ونت برم منم دوست دارم

� بهم �ا �ه جمله ی سادە بهم �ه ل�خند واق
وع کرد �ه خوردن غذاش ...تح��ل داد و ��

از سادە بودن رفتارو حرفاش خوشم 
 � اومدقل�ش اونقدر �ا� بود که ��ــــع

!� �خش�د

بهش زل زدم 

نو ب�خشه خدا�ا �ع�� ممکنه �ه روزی برسه که م
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 اش
�

شدە بودم  م�� که �ا دروغ و �ل� وارد زند�
برای  واحساس اش و �ه گند کش�دم و �ه روزی

دهم�شه از صفحه ی زندگ�ش محو خواهم ش

دلم  روز �ه روز عذاب وجدانم ب�ش�� � شد 
ادم  � خواست ق�ل از این که �فهمه من چه

واسش  �س�� بودم واسه ی هم�شه از جها�� که
...ساخته بودم برم و د�گه برنگردم

احسا� �ک  اما چ��ار �ا�د � کردم این �ار فقط
تان ، این �ار داس. طرفه ی شخص مقا�لم نبود

ه شدە �دجور بهش وا�ست. داستان دل خودم بود
 �دون اون ف

�
کر �کنمبودم ن� تو�ستم �ه زند�

دە بود�عد از مدت ها قلب نا آرومم ، آروم ش

ە اش� قطر .ن� تو�ستم این آرامش و رها کنم
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 گونه ام �ل� های پر شدم و رها کردو آروم روی
� . لغ��د  ون ��ــــع خودم و از فکر غم انگ�� م ب��

دادم د�گه کش�دم ا�ه چند ثان�ه د�گه ادامه � 
اشتم و اش�ام بند ن� اومدند �ه دستمال برد

اش�م و �ا� کردم

� بهم زل زدە بود حس��

:�ا نگرا�� ازم پرس�د

ی شدە؟ � !ـ چ��

نه ع��زم ه��� �شدە...

ک�� حتما �ه ـ راسشو �گو دن�ا تو ال� گ��ه ن� 
 افتادە د�گه

�
اتفا�
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گفتم که ه��� �شدە...

ـ درد داری؟

نه خ��م... 

ـ خب خداروشکر

چند د�قه ا�� گذشت

... � حس��

ـ جانم ع��زم
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م خونمون...  فردا م��

 ن�اە ترس�دش روم چرخ�دو �عد �ه سکوت
:طوال�� گفت

ری من که �ا!...ـ واسه ی �� م�خوای بری ؟
ی نگفتم که ناراحت �� ...نکردم � چ��

:�ا خندە گفتم

م قض�ه رو �ا ، �ا�ام در میون �...  ذارم د�گهم��

:ل�خند کنج ل�اش �شست

؟
�

!ـ جدی م��
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اهوم...

�اشه خودم � رسونمت...ـ ق��ونت برم 

حساس�ه  �ا�ام آدم..نه نه خودم � خوام برم... 
تورو �ا من ب�ینه داستان م�شه

ـ جدا؟

اهوم...

...ـ �اش هر جور م�لیته ع��زم

بهش ل�خند زدم 
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شای چند ساع�� گذشت �عد از ن�م ساعت تما
Tv دمروی تخت دراز کش. اتاق خوا�م رفتم�

� دن� � نبود حوصله ی گش�� ی از حس�� الش و خ��
� هم گو�� ام و بردا شتم که نداشتم واسه هم��

بهش زنگ بزنم

داد �عد از چند تا بوق �الخرە جواب ام و 

الووووووو...

وع کرد �ه خند�دن  ��

ـ دیونه شدی

اهوووووووم...
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ش � �ه � . دلم �ه خوردە ش�طنت � خواست
� خ�� حال � داد گذاش��

م... � دارم م�م�� وای حس��

:�ا لح��  نگران گفت

دن�ا...؟!ـ �� شدە 

:جیغ زدم

آی�ی�ی�� مردم...

قطع کردم

1728



•••

 � "حس��

ودمروی �� از صند� های �اغچه �شسته ب

 
�

واسه اش  قل�م داشت وا�م�ستاد �ع�� چه اتفا�
دو �ه �دو �. ��ــــع از جام �اشدم! افتادە بود

�از کردم  سمت اتاق خواب رفتم درو

...وارد اتاق شدم

� و همه ی ل�اسا�� که توی �مد بودی کف ز  م��
روی تخت ر�خته بود
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دن�اااا...کجا رف�� تو..الووو...دن�اا...

ی ازش �شد چند �اری صداش زدم اما خ��

م اما ان�ار �ه ح�اط رفت. �ل اتاق هارو ن�اە کردم
� �ا ترس آب شدە بود رفته بود تو زم! نه ان�ار ��

�ه اتاق خواب برگشتم

هش زنگ گوش�م و از توی ج�ب ام درو اوردم و ب
یومد زدم صدای االرم گو�� اش از روی تخت م

ل�اسارو کنار زدم

•••

"دن�ا
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� و پوش�د ە بودم �� از کت و شلوار های حس��
م که خ�� گشادبودم �ا دستم شلوار و گرفت

ش�دە نیوفته �ا خط چشمم واسه خودم س�ب�ل ک
ودم بودم و عینک دودی اش و �ه چشمم زدە ب

آروم در �مدو �از کردم

�شت اش بهم بود

صدام و  جلو رفتم و �ا دستم روی شونه اش زدم
مردونه کردم

م از روی تخت من ب�...  � سالم اقای مح�� ا �ای��

دە ��ــــع �ه سمت ام برگشت از ترس �ه خور 
وع ک. �ه �تا �ام ن�اە کرد. عقب رفت رد �ه ��

خند�دن
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دای خندە اش بند ن� اومد لحظه �ه لحظه ص
و � شد ینه ی جلوی ا. خندە هاش ب�ش�� ب�ش��

قدی رفتم

وااای...

وع کر  دم �ه �ا د�دن �و وضع ام خودم هم ��
� هنوز داش ت خند�دن برگشتم �ه سمت حس��

اسای �ا ل�. دستاشو واسم �از کرد. � خند�د
...پ��دم تو �غلش. گشادی که �ه تن داشتم

...ـ ق��ونت برم جوجه 

...� اش و �ه � ام چسبوند
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:اروم پچ زد

ـ دن�ا

هووم...

ی که  ب�ش�� از اون...ـ من خ�� دوست دارما � چ��
...فکرش و م�ک�� 

 �� اخت�ار . دستم و روی ته ر�شش کش�دم
چشمام پر از اشک شد

م و ن�ینه  چشمام و �ستم که جلوی اش�ام و �گ��
سه دل�ل اش چ� ه که دارم گ��ه م�کنم و ن��

...دل�لش گفت�� نبود
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...حداقل در مقا�ل اون گفت�� نبود

 � "حس��

� . تق���ا ساعت دە صبح بود  مشغول گذاش��
� بودم ن�ا �ا ش��دن جیغ د. ص�حانه روی م��

شو زانوها. ��ــــع دو�دم �ه سمت اتاق خواب
نگران �ه  هراسون و !. �غل کردە بودو گ��ه م�کرد

:سم�ش دو��دم

؟... !�� شدە نفس چرا گ��ه م�ک��

د �ه قفسه اش�اش بند ن� اومد و قلب من تند تن
دست  �ه سمت ام برگشت. ی س�نه ام � ک���د

هم اش و دور گردنم اورد و مح�م خودشو ب
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چسبوند

:هق زدو گفت. از حرک�ش شوکه شدم

خواب �د د�دم...

ردم و نفس راح�� کش�دم و دستم و دور �مرش ب
روی موهاشو بوس�دم

� �اشو �اشو ب...ـ ق��ونت برم اروم �اش ��م �ای��

ش دست اش و گرفتم و �ه دس�شو�� بردم ا
 صور�شو شستم و واسه خوردن ص�حانه �ه

خونه رفت�م � اش��
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"دن�ا

� �شسته بودم � �ه �چه که. کنار حس��  ع��
. رفتخودش نتونه غذا �خورە واسم لقمه م�گ

:دستم و �ه سمت دس�ش بردم و گفتم

�دە خودم � خورم...

م و �ا اخم گ :فتدس�شو �اال برد که نگ��

ـ نه 
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اروم �شست ام و ه��� نگفتم

ح�م �ه جای لقمه م.لقمه رو تو دهنم گذاشت
ع شدو دست اش و �از گرفتم صور�ش از درد جم

:نال�د

وای...ـ آااخ دستم

هم دست اش و وسط �اهاش بردو زانوهاش و ب
:�ا خندە گفتم. چسبوند

اب تنها تا تو �ا�� و د�گه منو تو اتاق خو ...
نذاری و ب�ای تنها�� ص�حانه �خوری

�ش و �ه سمتم برگردوند
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م دن�ا ـ آی�� دارم م�م��

� شد �ه خوردە نگران شدم و� �ازم �اورم ن
 افتادە �اشه

�
واسه دس�ش اتفا�

ب�ینم دست ات ... عهه خودتو لوس نکن ...
...رو

و�ش کش�د �ا د�دن ج � �اهاش ب�� ای از ب��
اش  دندونام روی انگشتاش یهو�� دلم واسه

سوخت

م... ال� �م��

آروم جای . خم شدم و دست اش و بوس�دم
دم و بهش �م و �اال بر . دندونام و نوازش کردم
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!ش�طنت از چشماش � �ار�د. ن�اە کردم

� من هنوز خوب �شدما... ...حس��

وع کرد �ه خند�د ��:

�ه  ـ ص�حانه ات و �خور من برم زنگ بزنم
...تا��

اهوم �اش...

فتم ل�اس �عد از خوردن ص�حانه �ه اتاق خواب ر 
� تا  .هامو پوش�دم و �ه ارا�ش مخت� کردم حس��

دو �شستمدرو برام �از کر . تا�� �درقه ام کرد

:ل�ام و براش آو�زون کردم و گفتم
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دلم برات تنگ م�شه...

�س�� چه ـ وای وای وای تو که نم�دو�� وق�� ن
�ال�� �ه � من م�اد

خب م��م � خوای نرم ؟...خب...

م تو ـ ا�ه نری مجبور�م پنهو�� همو ب�ی��
اینجوری دوست داری ؟هووم؟

� از این که دارم ا زش جدا �ا ق�افه ا�� غمگ��
:� شم گفتم

...نچ دوس ندارم...
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لو دس�ش و جلو اوردو شال روی موهام و ج
ی های فرفری ا م و ز�ر کش�د و �ه خوردە از چ��

:شالم قا�م کرد

� برو که ق�ل ا...ـ عا ق��و�ش برم  ین که شب �ش��
�شه پ�شم �ا�� 

:ر�زخند�دم و گفتم

... � موهام و چ��ار داری حس��

:جلو اومدو �ا اخم خندە داری پچ زد
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�دە ن� خوام ک� موهاتو ب�ینه -

یهو . تمگوشه ی ل�م گ��دم و �م و ز�ر انداخ
و  انگشت شص�ش روی ل�ام �شست و �ه آروم

و اونورە �ش و چرخوندو اینور . �م و �اال برد
ند ل�ام تا د�د ک� ن�ست ت. خ�ابون و ن�اە کرد

...بوس�د

لم و از د...ب�ا برو - ست ندادم و ب�ا برو تا کن��
...�� شهوسط خ�ابون �ه �اری نکردم که رسانه ا

رد رو ک. درو �ست. خند�دم و �ا عشوە �شستم
:�ه رانندە و گفت

 کن
�

...ـ آروم رانند�

:رانندە از آینه ن�امون کردو گفت
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چشم... ــ �اشه

� در چرخش بود ن�اهم رو صورت حس��

ون بهم ل�خند زدو دست اش و از تو دستم ب ��
� حرکت کرد فت�م مس�� کوتا� و ر . کش�د ماش��

� هنوز دم در بود !�ه عقب برگشتم حس��

 دستام و . احساس کردم �غض �لوم و گرفت
نکنم  مشت کردم و س� کردم �ه دوری اش فکر 

...وگرنه در�ای اشک راە � اوفتاد

قت �اش �ه جوری � شد که هیچ وقت هیچ و 
 ب�ست دق�قه. مجبور نبودم از پ�شش برم

...گذشت

کتمون که �شت چراغ قرمز بود�م �ا د�دن ب�� �� 
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ه ی �� عکس �ا�ا روش بود �ادم افتاد که واس
� چ�د�م  �ا�د �ه نقشه. دارم برم�گردم �ه خونه

 �ه ازدواج �ه �لمات و جمال�� که ��ــــع �ا�ا را�� 
� �شه و جلوی �ام سنگ نندازە ...منو حس��

...هوووف

�ع�� م�شه؟

!ج کن�مم�شه را�� شه و �� درد� �اهم ازدوا 

�ه خونه رس�دم

و�� و�الی ش�ک و پ �ک �ا�ا ن�ا� �ه نمای ب��
دمانداختم �ه نفس عمیق کش�دم و وارد ش

گذاشته   �ا �� ام�د �امو دو�ارە توی خونمون
بودم

ت�اری خدم. جز خدمت �ارا ک� توی خونه نبود
ه که داشت �ه �لدون بزرگ �ل حسن یوسف ک
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:دمجلوی در خرو�� بود آب � دادو صدا ز 

خانوم...

:برگشت و ن�ام کرد

ـ �له

�ه لحظه ب�ا...

جلو اومد

 � ـ سالم خوب هست��
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مر�...

�ا�ا کجاست؟... 

کت االناست که د�گه ب �ف بردن �� رسنـ ���

برو �ه �ارت برس...اها �اشه...

راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

مد ل�اسم وارد اتاقم شدم چمدون ام و از توی �
ون اوردم و روی تختم گذاشتم چند م دل ب��

ور�ام و داخلش گذاش ت و آمادە ل�اس �ا لوازم ��
ودم اش کردم که شب که خواستم برگردم �ا خ

مش ...ب��
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م�ه دوش گرفتم و �ه ل�اس خوش�ل پوش�د

ا�ا رو تق���ا دو ساع�� گذشته بود که صدای �
 ش��دم که داشت �ا گوش�ش صح�ت � کرد 

ە �ی  معلوم بود که دارە �ه سمت اتاق �ارش م��
ون ...از اتاقم پ��دم ب��

موندم رفتم جلوی در اتاق اش وا�سادم منتظر 

فه صدای خ. �ه چند د�قه ا�� گذشت در زدم
...اش توی اتاق در �سته پ�چ�د

ـ ب�ا تو

آروم درو �از کردم و وارد شدم

سالم �ا�ا...
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� �ارم بود بهش � ) �ا�ا( گفتم �عد از مدتها اول��
رم �شه اونم فقطه فقط واسه این که دلش ��م ن

و رضا�ت �دە

اە �م کردی ؟ر ..از این طرفا ؟...ـ �ه �ه دن�ا خانوم

انداختم جلو رفتم روی م�ل �شستم و �ا روی �ا 

�ینمتدلم واست تنگ شدە بود گفتم ب�ام ب...

اومدو کنارم �شست

!ن ؟ـ اوە اوە دلت تنگ شدە ؟اونم واسه م
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نگ �شه ارە ادم حق ندارە دلش واسه �ا�اش ت...
...کوروش

وع کرد �ه خند�دن ��

 ـ واسه ی چند لحظه فک کردم دخ�� خو�� 
و ش�طو ...شدی  نه اما نه تو همون دخ�� ��

خود�

عوض  مگه تو �عد پنجاە سال و خوردە ا�� ...
شدی که من عوض �شم؟ منم دخ�� خودتم 

...عو�� ...د�گه

 �لو�� صاف کردم و . یهو اخماش در هم شد
:ن�اهم و ازش گرفتم
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هر�� ...ب�خش�د منظورم این بودکه...ب...
دخ��  منم...�ا�اجونم...�اش�م عو�� که ن�س��م

شمام د�گه دق�قا مثل شما عو�� ن�ستم

رە ابروهاش بزور گ. �م و �اال بردم و ن�اش کردم
:�از کردو گفت

...ـ ارە دخ�� م�� از خون م�� 

حس  تو تک تک �لمه هاش و تو تمام ن�اهاش
غرور و قدرت و م�د�دم

ا؟ ـ خب چه خ��

ا پ�ش شماست...سالم�� ... ...خ��
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� من بب...ـ م�دو�ستم واسه امشب حتما م�ای ��
� ات پ� ش چه �دری ام که هم �ه فکر رف��

تمامانت ام هم �ه فکر رس�دن �ه عشق ا

 انقدر شوکه بودم که فکه منق�ض شدم و 
! �ون ب�ارمنتو�ستم از هم �از کنم �لمات و �ه ز 

ش �ا�ا �اشدو �ه س! ز�ونم بند اومدە بود � مت م��
لفن و ت. رفت و من بهت زدە فقط ن�اش م�کردم

اتاق  برداشت �ه �� از محافظاش گفت که �ه
�ارش ب�اد

ە ؟...مگه... !مگه امشب چه خ��

:تلفن و گذاشت و گفت
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ن حرفای ـ قرارە عموت و زن عموت و برد�ا ب�ا
نها�� و بزن�م

:مبهوت پوزخندی زدم

!کدوم حرفا ؟...

ە آن�تا بهت ن گفته واسه ی ـ ای �ا�ا مگه این دخ��
؟ ان در مورد قرارە ب�...�� امشب �ا�د اینجا �ا��

ته ی د�گه تو برد�ا حرفای نها�� و بزن�م که هف
...ب��ن دن�ال زندگیتون

ا�د چ��ار �. قل�م داشت از جا کندە � شد
ظه �ارد �ه شدت عص�ا�� بودم اون لح. � کردم 

دن خونم در ن� اومد � خودم و  نتو�سم جلوی. م��
م یهو مثل �مب ترک�دم وع کردم. �گ�� �ه گ��ه  ��
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:کردن

....ا�ااامن ن� خوام �ا برد�ا ازدواج کنم �...

متعجب و عص�� �ه سمت ام اومد

؟ !!!ـ دن�ا داری گ��ه م�ک��

م�� توجه و �ه حرفاش فقط گ��ه � کرد

:مچ دستام و گرفت و �ا عص�ان�ت غ��د

ە ی نفهم مگه بهت نگفتم هر ات  افتاد ـ دخ��
�

فا�
حق نداری گ��ه کن�ی�� هان؟

وع کر  دن �ه انقد حرص � خوردم که دستام ��
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ون از توی دستاش ب دستام. لرز�دن کردند  ��
ین �ار ا. �ا شدم و رو در روش ا�ستادم. کش�دم

:�دون گ��ه و زاری گفتم

�ستم؟مگه چرا ن�ا�د گ��ه کنم؟مگه من دخ�� ن...
ن و ب��ز من آدم ن�ستم؟انقد بهم گف�� گ��ه نک

دە ی ، تو خودت که ت�د�ل شدم �ه �ه آدم اف� 
� ،�د�خت کنم و   تا � �ا�د سکوت...�� همه چ��

م چقدرە؟؟؟ ب��زم تو خودم مگه من ص��

در برابر حرفام سکوت کرد 

و �ه دست اش و توی موهاش برد و روی م�ل ر 
:صدای در �لند شد. روم �شست

ـ ب�ا تو

1754



محافظش وارد شد

ــ �له اقا 

ـ �مون همونجا

�ه  �ش و �ه سمت ام برگردوند �ا دست اش
م�ل اشارە کرد

 � ـ �ش��

برخالف م�لم �شستم 

...ـ �گو ب�ینم مش�لت �ا برد�ا چ�ه
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:حر� گفتم

دوسش ندارم... 

ست ـ تا دیروز که عاشقانه همد�گه رو دو 
 � �� شد یهو حس ات پ��د؟...داشت��

من از همون اولم دوسش نداشتم...

:�ه تای ابروش و �اال انداخت و گفت

ـ نگو که نداش�� که �اورم ن� شه 

...داشتم و� ... 
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!ـ و�؟

هش �ع�� حس ام �س�ت ب...االن د�گه ندارم...
عشق نبود

!ـ �س �� بود ؟

دو�ارە داشت عصا�م و خورد � کرد 

، خل مغ��ی�� ...   ،احم��
�

دیون�

آروم �اش...ـ خ�� خب ،خ�� خب 

ل تک�ه �ه نفس عمیق کش�دم �م و �ه �ش�� م�
دادم
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د�� ن�اشه ـ امشب م�ان اینجا واسه این که �� ا
ی و  ز�ون درازی  م�ای � شی�� �فهمم ق�افه � گ��

 ک�� من � ک�� و مثل ق�ل �اهاشون برخورد ن�
م�دونم �ا توها

اشون فک کن اومدم و �شستم مثل ق�ال �اه...
؟تو چ��ار م�...رفتار کردم ک�� واسه اخرش که ��

ی من؟

 ازدواج ند
�

اریـ بهشون م��م فعال آماد�

�ع�� دق�قا تا �؟! فعال؟...

...ـ چند ماهه د�گه
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 چند ما...
�

هه د�گه من م��م ن� خوامش تو م��
!زن اش شو؟

 ـ چت شدە دخ�� نکنه � خوای را�طه ی
؟برادرم و ت�د�ل �ه دشمدوستانه منو  �� ک��

!من چ��ار �ه تو برادرت دارم...

� که گفتم  و واسم چند ماهه د�گه نه ت..ـ هم��
�م برد�ا �ه جشن درست و حسا�� �مه� نه  گ��

�ن دن�ال زندگیتون و م��

تاق اش مغزم داشت منفجر � شد �اشدم که از ا
ون برم یهو�� �اد موضو� افتادم ک ه ب��

مت �ه س. �خاطرش �ه غمکدە اش اومدە بودم
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اش برگشتم

راس�� ...

ی دست مشغول ن�اە کردم �ه پروندە ها�� جلو 
...�ش و �اال اورد و ن�ام کرد. اش بود

این ��ە...

!ـ برد�ا؟

... � نه حس��

� ک�ه؟ خب ...اها!...ـ حس��
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ردە�ا مقدم و زن اش در مورد من صح�ت ک...

!ـ خب؟

رار گفت شمارە ی �ا�اتو �دە � خوام ق...
خواست�اری �ذارم

:�اشدو �ا اخم �ه سمت ام اومد

؟ !ـ تو �� گف��

ذارم قض�ه گفتم �ا�د اول �ا، �ا�ام در میون �... 
...رو �عد

� از این و  وع کرد �ه رژە رف�� ر اتاق تا �الفه ��
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اونور اتاق

...ـ ��ە ی احمق

�اە برگشتم �ه سمت محافظ اش داشت بهمون ن
� �ه �� اخت�ار بهش چشمک زدم که ع. � کرد ��

ل
ُ

ودش تا �ه خ. گوجه ی گند�دە قرمز شد و ش
ور اومد �لو�� صاف کرد و خودش و جمع و ج

� �ه چوب ل�ا� صاف و  ...ا�سادکردو دو�ارە ع��

ه �ا�ا پوزخندی زدم و ن�اهم و ازش گرفتم و �
:دادم

چ��ار کنم ؟�� بهش ��م؟هووم؟...

� تو�� وارد ـ م�دو�� که تا �اهاش ازدواج نک�� ن
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و سه  �در و مادر قالب�ت...خونه ی مقدم ��� 
م�دم  �ه شمارم بهت...جلد قالب�ت فردا جورە

که �دی �ه ��ە

�اش...

ـ بهش گف�� اسم خانوادگ�ت چ�ه؟

موحد...

ـ دن�ا د�گه؟

ارە...

ـ خ�� خب میتو�� بری
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اح�� �� خوشحال شدم خداروشکر که �ه این ر 
� شدە بود دو  ست را�� �ه ازدواج منو حس��

� زنگ بزنم هنوز �ه  .داشتم ��ــــع برم و �ه حس��
...در اتاق �ار نرس�دە بودم که

ـ دن�ا

!...ترس�دم 

برگشتم �ه سمت اش

ـ م��م عجی�ه ها

:دس��اچه گفتم
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!�� عجی�ه؟...�� ...

�ه سمت ام اومد

دست اش و روی موهام کش�د

�ا این ��ە  ـ این که تو �� چک و چونه �ه ازدواج
...رضا�ت دادی

ش ن�اە ن� دو�ستم �ا�د �� ��م فقط �ه چشما
� کردم

، �ه وق��  خدا�� نکردە ...ـ ا�ه �ه روزی، �ه جا��
�شم  متوجه کوچ�ک ت��ن حرکت احسا� از تو 

شمام اون موقع اس که چ...�س�ت �ه �� مقدم 
ی � بندم و  �ه  و روی احساس �دری و دخ��

ی جوری �شت ات و خا� م�کنم که سال ها
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دوری از مادرت پ�شش مثل ن�ش �شه 
 نگف�� ...هم ن�اشه

�
گفتم که ن�

وزی و که اون لحظه �ا تمام وجودم تصور کردم ر 
هم ن�اە �ا�ا د�گه �ه چشم ح�� �ک خدمت�ارم ب
...ن� کنه چه برسه �ه هم خوِن اش

:آب دهنم و پر صدا قورت دادم و گفتم

 ن� اوفته... 
�

� اتفا� � �اش همچ�� مطم��

ـ ام�دوارم 

فتم که دو�ارە ...داشتم م��

ـ فقط
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دو�ارە �ه سمت اش برگشتم

� �اش... چ�ه گفتم که مطم��

 ک�� فقط �ک ـ از زما�� که تو �ا این ��ە عقد �
�اری ماە فرصت داری که مدارک و واسه من ب

اە و �ک ا�ه خدا�� نکردە �ک ماهه ات �ه �ک م
�ال�� �ە  و� �ه... روز ت�د�ل �شه �ە تو که نه

ست اون ��ە م�ارم که عذاب وجدان اش وا
...خواب راحت نذارە

�ا دست اش �ه محافظ اش اشارە کرد

هم �ه  هم آدم اش و دارم... ـ خودت که م�دو�� 
 از خودش و �در مادرش م

�
تنفرماندازە ی �ا�

1767



.  اومددلم آشوب شد اون هر �اری از دست بر �
 این که مقدم رق�ب اش بود و ح

�
ا�� مخصوصا

�ه ای و بهش بزنه ز همه و مهم�� ا. بود هر ��
ا�� این که اون � گفت ل�� جون �اعث و �

!جدا�� اش از مامانه

ون اومدم ز چشمام �� اخت�ار اشک ا. از اتاق ب��
من فقط  دلم گرفته بود تا�م آرامش. �از�ر شد

ه �ال�� �ه �ک ماە بود �عد از اون معلوم نبود چ
!� زندگ�م � اومد

� همه چیو  �ا �ه �اد اوردن روزا�� که حس��
است � فهم�د از شدت غم و غصه دلم � خو 

شار دادم دستم و روی ل�ام گذاشتم و ف. داد بزنم
ه ��ــــع �. که صدای گ��ه هام و ک� �شنوە
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اتاقم رفتم و درو �ستم

ل کردمروی تختم دراز کش�دم و �الش ام و �غ

� � اومد من ...ا�ه �ال�� � حس��

...من �ا�د م�مردم

 �دون اون برام �� مع�� بود
�

...زند�

ـ دن�ا

�م و �ه سمته اش برگردوندم

�تا تو انقد تو خودم بودم که متوجه حضور آن
شک اونم مثل من چشماش خ�س ا. اتاقم �شدم

بود دست اش روی شونه ام �شست

ـ آروم �اش
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منفجر  قل�م دارە از شدت غصه توی س�نه ام... 
� شه � فه�؟؟؟

ـ � فهمم

جلو اومدو �غلم کرد

توهم �ه  ـ همه �� درست � شه �د�خ�� های منو 
سه ...روزی �ه �ا�ان م��

آغوش آن�تا بهم دل�ر� � داد

ا کردە �اورم ن� شد چقد دیر همد�گه رو پ�د
 . بود�م

�
. کرد�م  �ک عمر �اهم تو �ه خونه زند�

اسه � این مدت � تو�س��م دوستای خو�� و 
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...همد�گه �اش�م اما دست �نوشت 

:هق زدو گفت

...�اشو آمادت کنم واسه امشب-

آن�تا من برد�ارو ن� خوام ...

!بهم زل زد اشک هاش تمو� نداشتد

 � کن�م
�

خ��  ـ جها�� که توش دار�م زند�
م براش جون �د...عج�ب و غ���ه م و� من حا��

ری اما تو ازم دوری � کنه تو هیچ ح� بهش ندا
ورو صدا اوج لذ�� که از من � برە �ازم اسم ت

نه � م��
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گو�� ام �ه صدا در اومد

ز روی ک�سول ن�اهم و از آن�تا گرفتم و �اشدم و ا
� بود . برداشتم اش  !...حس��

مت برگشتم �ه س. �دجور صداش و الزم داشتم
ون ان�تا �ا دست بهش اشارە کردم که برە . ب��

چند  دستم و مشت کردم و جلوی دهانم گرفتم
ف �شه�ار �فه کردم که گرفت�ه صدام بر طر 

وصل کردم

الوو سالم عشقم چطوری؟...

؟ ـ سالم نفس خ��م تو خو��

اهوم عال�م...
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:فت�ه خوردە مکث کرد و �ا لح�� کنج�او گ

ا؟ !ـ چه خ��

سالم�� ...

؟ !ـ دن�ا مطمئ�� خو��

ارە خ��م...

دروغ  ـ نم�دونم چرا �ه ح� بهم م�گه داری
 

�
م��

!وا...
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ـ واال

حس ات دروغ م�گه...

ـ حس من هیچ وقت دروغ نم�گه

م؟؟؟...
�
 من دروغ گو ا

�
�ع�� تو م��

 نزدم
�

� حر� ـ نه من همچ��

 زدی...
�

� حر� چرا دق�قا همچ��

...ـ عههه �س کن د�گه عشقم
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سکوت کردم

ـ دن�اا

هوم...

ـ هووم چ�ه �� ادب؟

�گو جانم... 

ن� �م...

ـ �گو د�گه
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:�الفه چش� چرخوندم و گفتم

...جانم �گو...�اشه �ا�ا...

:خند�دو گفت

دلم خ�� برات تنگ شدە ـ

منم...

؟ !ـ توهم ��

دلم تنگ شدە واست...

خشک  ـ ق��ون دلت برم � م�ای چشمم �ه در 
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ا شب هوا �م �م دارە تار�ک � شه ها ت...شد
 خوای اصال �...�شدە �ه تا�� �گ�� ب�ا د�گه

�فرستم دن�الت؟

... � حس��

!ـ جانم ع��زم؟

امشب و شا�د نتونم ب�ام...

:بهت زدە گفت

؟
�

فردا  حاال من چ��ار کنم ،تا !...ـ جدی م��
 

�
م از دلتن� م�م��
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...�امفرداهم ن� تونم ب...خدانکنه ع��زدلم...

� این جمله ام صداش �اال رفت  �ا گف��

 افتادە؟
�

ی شدە  دن�ا ا�ه... ـ چیی�� ؟ اتفا� � چ��
بهم �گو حل اش کنم

ر شدم آروم�� ...
�
م قبول ه��� �شدە �ا�ا...وای ک

کرد ب�ای خواست�اری اقااا

!!!ـ نه �ا�ا

...�خدا....

:نفس راح�� کش�دو گفت
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فکر اش و ...ـ وای دن�ا �اورم نم�شه خداروشکررر
...ن� کردم �ه این زود�ا رضا�ت �دە 

جا پ�دا خ�� هم دلش �خواد از تو به�� از ک...
ش و �دە بهش کنه دخ��

:�ا لح�� �امال جدی گفت

� م...� دو�ستم قبول � کنه...ارە واال - طم��
بودم

اصال من شو�� کردم ...خ�� خب �ا�ا...
نگرفته  صدتابه�� از توهم اومدە و جواب مث�ت

متو د�گه خ�� خر شا�� ع��ز ...اقاااا
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:تو �لو خند�دو گفت

...ارە تو گف�� و منم �اور کردم -

:عص�ا�� گفتم

واست�ار وا �ع�� تو فکر � ک�� من تاحاال خ...
نداشتم؟؟؟؟

ە اخه...نچ - � م�اد تورو �گ��

� �خدا ادامه �دی گو�� و قطع م... �کنم حس��
ونت هر�� هم زنگ بز�� جوا�ت و نم�دم تا ج

دراد
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نتونجونم در نم�اد �ا� شم م�ام درە خو  -

...یهو �دنم یخ شد

!�ع�� �� �ا� شم م�ام درە خونتون؟

!؟نکنه تعق�ب ام کردە و آدرس و م�دونه

...ب�چارە شدم رفت. وای �د�خت شدم

حاال �ا�د چه خا� توی �م ب��زمممم

�ان ون اومدم و �� م �ه مرور �ا صداش از فکر ب��
:�االتر و �االتر � رفت

ون و �ا�د آدرس خونت...تقص�� خودمه...آخ آخ -
رازی � گرفتم که اینجوری �شت تلفن ز�ون د

نک�� و دستم بهت نرسه
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:نفس راح�� کش�دم و گفتم

...ب�ا�� هم �اری نمیتو�� �ک�� اقاهه...

ت تا آدرس و �فرس...�اشه خانومه خوش خ�ال -
بهت ��م �ه من ماست چقدر کرە م�دە

 ماس�ت و هم واسه...من کرە دوس ندارم...
خودت نگهدار ع��زم

:خند�دو گفت

زنم و  پررو �ع�� نم�خوای آدرس خونه ی �در  -
�دی هان؟
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!!!�درزن؟...

مت ارە؟ - چ�ه خوشحال شدی دارم � گ��

...ل�خندی روی ل�ام �شست

ن که �اش � دو�س�� چقدررر خوشحالم از ای
 برای �ک ماە هم شدە � خوام کنارت ز 

�
ند�

...کنم

:برخالف حرفای توی دلم گفتم

� زن تو � شه اخه...معلومه که نه...

!چمه مگه؟ -

چت ن�ست؟...
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!چم هست؟ -

...خب...

؟...هووم؟ - خب ��

رو خب من از همون اولشم مرد چشم و اب...
�ه مو نه �ه اقای چشم آب...مش� دوست داشتم

و�ستم حاال ا�ه موهاتم بور بود � ت...مش�
ون مثل چ...تحملت کنم  و �اهات کنار ب�ام ها

�� �ق�ه ی چشم رنگ�ا بور ن�س�� تحملت خ
...سخته

ی نگفت � ...منتظر جوا�ش شدم اما چ��
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...سکوت طوال�� و طوال�� تر شد

:متعجب از سکو�ش گفتم

؟... � داری � شنوی صدامو؟...حس��

...دو�ارە سکوت

:�ا لح�� دلخور گفت

�اری نداری؟ -

وا نارحت شدی؟؟؟...

 د�گه...نه -
�

�الخرە سل�قه ...راس م��
نمیتونم بهت ��م که منو �خواە...اس
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مون من از ه...ق��ونت برم �خدا شو�� کردم...
اولشم عاشق چشمای خوش رنگ تو 

عشقمم...شدم

نمخ�� خب لوس �شو س� � کنم �اور ک -

دارم جدی �اهات حرف � زنم ها...

 خوشحا� از اینکه -
�

داری  �ع�� � خوای ��
؟ �اهام ازدواج م�ک��

:�م و ز�ر انداختم و �ا عشوە گفتم

خ�� ز�اد...خوشحالم   ...اهوم...
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 کردو گفت
�

:پو�

...خ��ه -

:اخمام درهم شد

ن� خوای ق��ون صدقه ی زنت بری؟...

زنم کجاست؟!...زن؟ -

خونه ی �ا�اشه...

ا�ات چای آخ آخ دلم � خواد ب�ام �ش�نم �ا، � -
ی ت���ت کردە و ت ح��ل بزنم و ��م چه دخ��
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جامعه دادە

؟... � ە �ه این خ!...مگه من چمه حس�� و�� دخ��

ق�ای خوب بودی که �ه �ه مرد �ه ال.. .خوب؟ -
چشم رنگ�ه مو مش� ن� دادنت ع��زم

:�ا لح�� �غض آلود گفتم

فک کنم از دستم خسته شدن...

��� که آدم هزار سالم  ـ ق��ونت برم تو انقد ش��
...کنارت �ش�نه خسته ن� شه

م که �ا این جمله اش دلم �� گرفت نتو�ست
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ادامه �دم

� �اری نداری؟... حس��

ـ � خوای بری؟

�ه خوردە خوا�م م�اد...اهوم ...

�ه خوردە سکوت کرد

ـ �اش برو �خواب ع��زم

!ناراحت شدی؟...
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ـ نه ع��زدلم ناراحت چرا

ن� دونم حس ام م�گه ناراحت شدی...

ه چطوری �ا�د ـ نه �ا�ا دارم �ه این فکر � کنم ک
...تحمل کنم این چند روز و

ق�ل من چجوری تحمل � کردی؟...

ته االن تمام فکرم...ـ ق�ال درگ�� نبودم درگ��

:کوتاە خند�دم و گفتم

دوست دارم...
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ـ من ب�ش�� 

خدافظ...

...ـ خدافظ ع��زم

قطع کردم

شمام تو آینه چشمام و ن�اە کردم اشک توی چ
حلقه زد

م عمو امشب �ا�د �ه �دت��ن ش�ل ممکن �ه چش
م روی تختم دراز کش�د. و زن عمو میومدم

�ه  �الشم و �غل کردم چند د�قه ا�� گذشت
...خواب عم��� فرو رفتم

�ا صدای آن�تا از خواب پ��دم
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!چ�ه ؟�� شدە؟...

گفت ب�ام   ـ برد�ا و مامان ، �ا�اش اومدن �درت
مت پ�ششون ...ب��

افتادم از جام �اشدم و �ه سمت در خرو�� راە

:متعجب گفت

!ـ اینطوری � خوای ب�ای؟

�ه سمت آن�تا برگشتم

گه مگه ن� خوای �ه چشم برد�ا ب�ای؟م...
ن� خوای �ه هدف ات بر�؟
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ـ خب ارە معلومه

م... ە �ه توهم برو �ه خورد...من اینطوری م��
...خودت برس

جلو اومدو گونه ام و بوس�د

...ـ مر� که �ه فکر� 

خ�� خب برو د�گه...

� و مثل جن توی جمع گ رمشون ��ــــع رفتم �ای��
:واسه ی جلب توجه �لند گفتم. ظاهر شدم
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سالااام...

 � همه �ه سمت ام برگش��

از کرد ن�ا� �ه عمو انداختم دستاش و واسم �
مثل هم�شه مه��ون و دوست داشت�� 

� �چه گ�ام پ��دم تو �غلش ...ع��

خو�� دار�وش؟...

وع کرد �ه خند�دن اونم مثل �ا�ا ا ز مدل ��
:گفت  حرف زدنم خوشش � اومد ل�م و کش�د و 

ـ مر� عروس خوش�لم

�غل  خودم و از تو ) عروس(�ا ش��دن �لمه ی 
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ون کش�دم م �ه سمت زن عمو برگشت. اش ب��
شش نیومدە مثل این که از ل�اسام و ق�افه ام خو 

ا�ام و بود چون �ا ن�اە چندش آورش مدام �ت
ن�اە � کرد 

خو�� زن عمو؟...

بهم �ه ل�خند زور� زد

؟ ــ ق��ونت ع��زم تو خو��

اهوم خ��م...

ن�ا� �ه برد�ا انداختم

وش کت و شلوار مش� مارک دارش ه��لشو خ
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ل�اس  �ا د�دن. فرم تر از هم�شه �شون م�داد
و هاش متوجه شدم که امشب اومدە همه چی

...قط� کنه و �ارو �ک�ە

...هه فک کردە ال��ه

� و  ب�خ�ال  فکر کردە دن�ا انقدر احمقه که حس��
...شه و برد�ای خ�انت�ارو �چس�ه

ا فاصله بهش ل�خندی �� محتوا تح��ل دادم و �
وع کرد �ه حرف ز  دنکنارش �شستم �ا�ا ��

ـ خب داش�� � گف�� 

پ و دو�ارە صداهاشون �اال رفت و مشغول گ
دو گفت شدند برد�ا خودش و بهم نزد�ک کر 

توی  �ش و . دست اش و از �شت دور �مرم برد
:گردنم اورد و آروم در گوشه ام پچ زد
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ـ دلم واست تنگ شدە بود 

ادم�دون این که برگردم �ه سم�ش جوا�شو د

قانه مثل خودش اما برعکس لحن �ه ظاهر عاش
:ی اون حر� پچ زدم

...و� من نه...

ق های فراموش کن اتفا...ـ چرا �دخل�� م�ک�� 
...گذشته رو

م�کنمهزار سالم �گذرە خ�ان�ت و فراموش ن...

ان اش ک نمـ قول م�دم �عد ازدواجمون ج��
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:پوزخندی زدم و گفتم

ش�� در خواب ب�ند پ��ه دانه...

!ن ؟ـ االن منظورت از این حرف �� بود ها

ه��� �عدا � فه�...

ون بردو �ه ح الت اول�ه �ش و از توی گردنم ب��
برگشت

ن� داشتن�ا� �ه زن عمو انداختم چشم ازم بر 

ش ازدواج کنم شا�د فکر � کرد قرارە واقعا �ا �� 
دو�ارە . هو �ه عمر �ه عنوان عروسش تحمل ام کن
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� خودش �ه ل�خند  بهم ل�خند زد منم دق�قا ع��
زور� تح��ل اش دادم

:یهو�� آن�تارو رو صدا زدم

آن�ی�� ...

رگش�ندعمو و �ا�ا سکوت کردن و �ه سمت ام ب

معصومانه �اهاشون حرف زدم

�ادحوصله نداشتم برم پ�شش گفتم اون ب...

:عمو ل�خند زد و گفت

ـ ق��ونت برم اش�ال ندارە
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:زن عمو �ا عص�ان�ت گفت

�د �ا متانت دخ�� �ا...ــ وا �ع�� �� اش�ال ندارە
ری حرف مگه اینجا ب�ابونه اینطو ... رفتار کنه

نه � م��

ـ ای �ا�ا خانوم �ذار راحت �اشه 

 ن�اهش و از زن عمو گرفت و �ه سمت ام
برگشت

راحت �اش ع��زم -

�اش...
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ه آن�تا وارد جمع شد اوووف چه ل�ا� چ
هش �ه چشمک بهش زدم و �ا دستم ب. آرا��� 

اشارە کردم ب�اد پ�شم �ش�نه

ودزن عمو این دفعه ن�اە اش رو آن�تا ب

ی ــ �ه �ه چه دخ��

ـ مر� خانم

مو رو خداروشکر مثل این که آن�تا چشم زن ع
ن از اون از من �دش � اومد چو . گرفته بود

مامانم متنفر بود

� هم هیچ وقت ح�� �ه ل�خند و  اق� واسه هم��
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!تح��ل ام ن� داد

:�اشدم و �لو�� صاف کردم

�ه عه من �ه خوردە � خوام صح�ت کنم ا ...
� شه گوش �دین

�ا چشمم �ه �ا. عمو دست از تع��ف برداشت
و از تصم�مم افتاد ن�اە پر از خشم اش نه تنها من

 روی من�ف ن� کرد �ل�ه �اعث � شد ب�ش�� 
�افشاری کنم تصم�� که گرفته بودم

راس�ش...

...ـ راس�ش �� عمو جان حرفتو بزن

1802



!زدواج کن�مراس�ش منو برد�ا ن� خوا�م �اهم ا...

ون زد همه چشاشون از حدقه ب��

؟ !ـ چی��

�ه رو �ا�ا �ا خندە ی زور� اش س� کرد قض
...جمع اش کنه

م شو�� م�کنه  ـ دخ��

بهش  اما من �ک �ار برای هم�شه � خواستم
...�ا�ان �دم و خودم و راحت کنم

ا هم م...نه اتفاقا اصال هم شو�� ن� کنم...
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د�گه رو دوست ندار�م

:عمو و زن عمو برد�ارو ن�اە کردند

!ـ راست م�گههه؟

. نارم وا�سادبرد�ا �ا ابروهای گرە خوردە �اشد و ک
�ا �اشدن برد�ا آن�تا هم �اشدو رفت

زش ـ نه من دن�ارو دوست دارم نمیتونم ا
ا� ازم �ع�� �ه اش��. من �ه �اری کردم...�گذرم

 � زدە که �اعث ناراح�� اش شدە واسه
� هم � خواد بزنه ز�ر همه ��  ...هم��

�� ؟؟؟؟... � چرا حرف مفت م��
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�ا�ا چشم غرە ای اومد

...ــ عه دن�ا

 از اینکه هر�� . سکوت فضا رو در برگرفت
 ش��دند � گفتم ان�ار گوشاشون ک�پ بودو ن�
 خواستعص�ا�� بودم و در حد مرگ دلم گ��ه �

ردن �ه یهو قفل دلم و �از کردم و �دون فکر ک
:عاق�ت حرفم گفتم

...من �ا �� مقدم خواب�دم...

عمو و زن عمو ! همه جا غرق سکوت شد
ا منفجر مبهوت همد�گه رو ن�اە کردند یهو �ا�
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شد

�ن حالت ��ــــع �ه سمت ام اومد و �ا عص�ا�� ت� 
:ممکن ف��اد کش�د

!!...ـ چه غلطی�� کردی؟

�شت برد�ا خودم و قا�م کردم

اد در برد�ا ح�� لحظه ای �ه خودش اجازە ند
ا�ا رو گرفتعمو اومدو �. برابر �ا�ا ازم دفاع کنه

:�ا گ��ه گفتم

ت و � فرس�� خونه ی �ه �... �ە وق�� دخ��
...واسه 

!نگذاشت ادامه �دم
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...ـ ب�ند دهن ات رو

 م...چ�ه ؟...
�

�کنم دوماهه دارم �ا ��ە زند�
�اە انتظار داش�� �ش�ن�م فقط همد�گه رو ن

کن�م؟؟؟

�ا�ا از شدت عص�ان�ت قرمز شدە بود

من ��  برد�ا راە در خرو�� و در پ�ش گرفت و 
ر چه زودتر �ه س�� در مقا�ل �ا�ا که تقال � کرد ه

وندمنرو مادە بزنه تو گوشم و بپوکونتم م

 کردە
�

...ــ ولش کن داداش �چه �

� اشک تمساح وع کردم �ه ر�خ�� ��...
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...ب�خش�د �ا�ا�� ...

�ه عمو و زن عمو ن�اە کردم

م ام���ا �خدا من چند ماهه د�گه � خوام بر ... 
 ازدواج و نپ�ش

�
دارم ا�ه هم مامانم ، اصال آماد�

رد�ا ازدواج داشته �اشم مطمئنم که ن� خوام �ا ب
کنم

اە اتاقم و �دون ن�اە کردن �ه عکس العمل اشون ر 
ز �شت وارد اتاقم شدم و درو ا. در پ�ش گرفتم

قفل کردم 

ش�دمپ��دم رو تخت ام و پتو رو روی خودم ک

 �ه سقف خ�� شدم و نفس عمیق و طوال�� 
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ته دلم �� خوشحال بودم . کش�دم

ان و �الخرە حرف دلم و زدم اونم جلوی مام
� . �ا�ای برد�ا  که ب��

�
� اتفا�  من و شا�د گف��

� افتاد احساس برد�ا �س�ت بهم از  � برە  حس�� ب��
...و این خ�� عال�ه

ام �کنه  د�گه ک� ن� تو�ست مجبور �ه ازدواج
م �ل� هام و روی هم گذاشتم و تخت گرفت

....خواب�دم

�دار شدە تق���ا ن�م ساع�� � شد که از خواب ب
غل �افتم بودم �عد از حمام موهای �لندم و از �

�حانه �ه ل�اس راح�� پوش�دم و واسه خوردن ص
خونه رفتم  � م و گور خداروشکر کوروش �. �ه آش��

� ه ی ازش نبود واسه هم�� م �ا شدە بود و خ��
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خ�ال راحت ص�حانه ام و تا اخر خوردم

 Tvتم و روی �� از م�ال �شس. وارد �ش�من شدم
امه ام و حداقل تازما�� که شناسن. و روشن کردم

و آمادە نبود  ن�ا�د � رفتم  �در مادر قال�� ام حا��
� چون �الفاصله گورم و �ا سو  االش پ�ش حس��

...� کند

� �ل ه ها قد �م و چرخوندم و محاف�� که �ای��
ی ل�خند ش�ط. علم کردە بود و ن�اە کردم � نت آم��

�� ن�اهش روم چرخ�دو �لو. روی ل�ام �شست
م که �اشدم و �ه سم�ش �ام برداشت. صاف کرد

...هول شدو �ه خوردە جا �ه جا شد

و ر�ز  جلو رفتم و چونه اش و گرفتم و چشمام
:کردم
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اسمت چ�ه؟...

:هول و دس��اچه گفت

هستم خانوم...عرفان...ـ ع

سن اش � �ه �اال بود

ق�افه  �ه. آروم صورت کش�دە اش و نوازش کردم
 �ه دل ن. ی �� نمک و �ت مانند

�
د نچ چن� � م��

� اش  ح�� ا�ه موض�ع فقط � �ار گذاش��
...�اشه

ب ده�ش تو چشمام زل زدە بود و مدام پر صدا آ
و قورت � داد
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...ل�ام و کج کردم و اخمام و درهم

...�ادلم � خواست بهش ��م ب�ا منو �خور ب

ە شا�دم ارزش عص�ان�ت ام و ندار  اما حس کردم
ل نداشتم 

�
ل �

�
...من حوصله ی �

� اوردم  نارش تو �ا رد شدم از ک. دستم و �ای��
ال � رفتم داشتم از �له ها �ا. خماری گذاشتم اش

انوم که �ا ش��دن صدای �اشنه ی کفشای �ه خ
...�ه سمت در ورودی خونه برگشتم

از ن�ع  �ه اقا و خانوم م�ان سال وارد شدند و 
�ل خونه ن�اهشون که مدام روی درو دیوارو وسا

 � چرخ�د حس کردم �ا دارن دن�ال ک�
افت دارن لذت � گردند �ا از این همه ز��ا�� و ظر 

� برند

� اومدم �ه از چندتا �له ا�� که �االرفته بودم � ای��
سمت اشون رفتم
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!�ا ک� �ار دار�ن؟...

وع کرد �ه حرف زدن :اقاهه ��

د �ار دار�م�له �ا آقای کوروش را...ـ سالم خانوم

:مکنج�او �تا�اشون و ن�اە کردم و گفت

دن�الم ب�این...اها...

�شت �م راە افتادند

مدر زد. �ه دم در اتاق �ار �ا�ا رس�دم
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ـ ب�ا تو

وارد شدم...

م اومد�ا د�دنم �اشد و �ا عص�ان�ت �ه سمت ا

تم دست اش و �اال برد دستام و جلوی صور 
ی نموندە بود که بزنه و آش � و الشم  گرفتم چ��

که �ا�د   کنه که  �ا ورود اون خانومه و اقاهه
از  اسمشون و فرشته ی نجات � ذاشتم دست

:�ارش برداشت آروم درە گوش ام گفت

سمون �ه ـ �ه �ال�� �ه �ت ب�ارم که مرغای آ
حالت گ��ه کنند

ارد شدند �ا �� حرف کنار وا�سادم اقا و خانومه و 
د � !اون ها هم مثل خدمت�ارش حرف م��
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 � ـ �ش�ن��

دست اش و �ه سمت منم کش�د

 � ـ توهم ب�ا �ش��

ن �شستم�اهام و حرکت دادم رفتم و رو�ه روشو 

م و �ازی  ـ قرار �ه مدت نقش �در و مادر دخ��
 کن�د کوچک ت��ن خطا�� ازتون � بزنه

...دودمانتون و �ه �اد م�دم

ــ چشم اقا
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دست چک اش و در اورد

ـ نصف االن نصف �عد اتمام قرار داد

داد  �ه رق� و نوشت �عدشم چک و �ه اقاهه

� اش و �ه سمت ام برگردوند 

دت نقش �درو ـ م��م خانم و اقا اردالن قرارە �ه م
...مادرتو �ازی کنند در ج��ا�� که

� کردمن�اهم روشون چرخ�د و �م و �اال و � :ای��

اهوم...
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:�ا�ا گفت

م دن�است ...ـ اسم دخ��

 
�

ــ �ه �ه چه اسم قشن�

مر�...

وع �  کن�د آدرس ـ امروز �عد ازظهر �ارتون و ��
...اتون و م�دمخونه

ــ �له چشم

در  �عد از گفت و گوشون �اشدند و �ه سمت
فتادم که خرو�� اتاق رفتند منم دن�الشون راە ا
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تفرار کنم یهو �ا�ا مچ ام دستم و گرف

ـ شما کجا ؟�مون �ا شما �ار دارم

�ا�ای�� ...

�ه ـ لوس نکن خودتو فک کردی منم مثل �ق
میتو�� خر ک�� 

دور از جون...

در اتاق و �ست

ف�� ـ اون �� بود جلوی عموت و زن عموت گ
هان؟؟؟
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...حرف دل ام رو...حرف حق�قت...

:داد زد

ە ی ـ تو خ�� ب�جا کردی حرف دلتو زدی د خ��
...نفهمم

� دادو در برابر تمام حرفاش سکوت کردم �عد �
د�خت قال و خا� کردن عص�ان�ت اش رو منه �

�الخرە اجازە ی خروج و داد

ـ ص�� کن

�ه سمت اش برگشتم
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...ە ی احمقـ این شمارە رو �گ�� �دە �ه اون �� 

دو تحمل � کردم �  �ه خودم م��
�

اما  هر حر�
د تحمل اش سخت � � م�� تر از  حرفا�� که �ه حس��

ی بود  � دست اش  �ا عص�ان�ت شمارە رو از .هرچ��
ون و درو  مح�م  قاپ زدم و از اتاقش زدم ب��

ک���دم 

د حرفای گوش�م و برداشتم که بهش زنگ بزنم �ا
که   ن�ا�د �اری � کردم. د�شب اش افتادم 

گ�ه دلتنا�ه صداش و � ش��دم .دلتنگ �شه
...خودمم چند برابر � شد

� هم �ش�مون شدم و شمارە رو   واسه هم��
چند دق�قه ای گذشت یهو . کردمpmواسش 
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ردمتند وصل ک. صدای آالرم گوش�م �لند شد

وع کرد �ه حرف زد ن�� سالم و مقدمه ��

��  ـ حاال د�گه �ارت �ه جا�� رس�دە زنگ � نم��
pm ووم؟اصال تو �ه فکر من هس�� ه...م�دی؟

تا ...؟� فه� چقد دلم برات تنگ شدە �ا نه
ە م�� هم ی خونه ی �ا�ات �ادت م�� وجود  م��

...دارە ارە؟

...وااا نفس �گ�� ق��ونت برم...

 چقد عص�� بود حق ام داشت د�شب خواب و 
...بهانه کردم وگو�� و روش قطع کردم

 نزد
�

�ه چند لحظه سکوت کردو حر�
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عشقممم...

ع شدە اصال حرف ن� زد �ه لحظه فک کردم قط
� اوردم و صفحه اش و ن �اە کردم گو�� ام و �ای��

...اما نه 

نفسم... 

�م �م داشتم نگران � شدم

الووو...

:�ا صدا�� گرفته و پر �غض گفت

ـ جانم ع��زم 
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:فتم�ا چشما�� ورقلمب�دە و لح�� متعجب گ

� گ��ه کردی؟... !حس��

ـ نه

؟!...نه؟... !!!مطمئ��

...شا�د...ـ �ه خوردە

نه چند لحظه ای گذشت منتظر بودم حرف بز 
!اما نزد

� خوای ب�ام پ�شت؟... 
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دو�ارە سکوت کرد

ست ـ نه ع��زم ن� خواد درد� � شه وا

 کردم و گفتم
�

:پو�

�اشه نم�ام... 

:لحن حرف زد�ش عوض شد و عص�ا�� گفت

 نم�ام؟
�

ـ من م��م ن�ا تو �ا�د ��

...�م  موندە بود بزنم ز�رە خندە
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 ن�ا ...
�

!خب �� ��م خودت م��

ظرتم فقط در ضمن منت...ـ ا�ه � تو�� ب�ای ب�ا
...زود

�اشه...

:خند�دو گفت

ـ ق��ونت برم ع��زم

محرف اش و �ا لحن �چه گونه تکرار کرد

از هم خداحاف�� کرد�م. �� خند�د

ک �ا شدم �ا �� ذوق و شوق �ه ل�اس ش�
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م پوش�دم ، �ه آرا�ش درست و حسا�� کرد
ون ا خرامان . ومدمک�ف ام و برداشتم و از اتاق ب��

ر خرو�� خرامان �له هارو � کردم و �ه سمت د
رفتم 

ە رو تو مشتم گرفتم �ه نفر  مچ دستم و  تا دستگ��
!مح�م گرفت

...برگشت ام �ه سمت اش 

!�ا�ا بود

ە رو رها  �ا د�دن اخم غل�ظ اش از ترس دستگ��
کردم

!ـ کجا ؟

ون... م ب�� م��
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ون ؟ ـ کدوم ب��

... � ...پ�ش حس��

!خشم و توی چشماش د�دم

...ـ برگرد تو اتاق ات

!!!چرا اخه؟...

:داد زد

ـ گفتم برگرد
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:منم مثل خودش صدام و �اال بردم

 مخ ��ە رو بزن و فالن...
�

خب دارم ...مگه نم��
نم د�گه � ...مخ اش و م��

�� �ا اون مخ � ...تورو؟ ـ تو داری مخ اون و م��

� داش تم بو �ا�ا از احسا� که �س�ت �ه حس��
� داشتم بردە بود و این فاجعه بود، و� من س

ردن برعکس اش و بهش �فهمونم اصال ن�ا�د گ
درواقع را� .� گرفتم وگرنه �ار بیخ پ�دا � کرد

...جز این نداشتم

قدم ن� تو�ستم که توروش ��م عاشق �� م
...شدم که زندە زندە چالم کنه
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نم... � من دارم مخ اونو م��

ـ و� من بر عکس اش و � ب�نم

؟...  تو اش��اە می�ی��

 �� . مچ دستم و ب�ش�� فشار داد. عص�� شد
:اخت�ار جیغ زدم

...کوروش دستم شکست...آااخ دستم...

ە ی نفهم برگرد تو اتاقت ...ـ دخ��

:�ا گ��ه گفتم

1829



برم  ول کن دستم و م�خوااام...بر نم�گردم...
؟؟؟دلم � خواد برم پ�شش � فهمی...پ�شش ی��

� حرفام یهو�� �ه سمت صورتم �� حس شد ب��

 دستم و تند روی جای چک اش بردم و �ه
� �اری بود که ر  ە شدم اول�� وم چشماش خ��

...ددست �لند � کرد ز�ونم بند اومدە بو 

� �اری بود که �ا چشما ی خودش شا�د چون اول��
ه دخ�� م�د�د و �ا قلب خودش احساس � کرد ک

ی �� �ه دونه ی سنگ دلش دل�سته ی مرد
ە جون اش و براش �دە م نه هر اون. شدە که حا��

!مردی �� دشمن اش

 خط قرمز کوروش بود
�

!و دل�ست�
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:داد زدو �ا دادی که زد �دنم لرز�د

ـ شا�اااااان

شا�ان هراسون �ه سمتمون اومد

!جانم آقا؟_ 

ە رو ب�� تو اتاق اش ت ا نزدم �کشمشـ ب�ا این دخ��

ندمشا�ان دستم و گرفت و دن�ال خودش کشو 

درو مح�م بهم ک���دم و قفل اش کردم

جلوی آینه رفتم 

درد  دستم و آروم روی صورت ام کش�دم خ��
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م چم � کرد مثل خون قرمز شدە بود نم�دون
ه ان�ار که ان�ار ن. شدە بود د�گه گ��ه ن� کردم

!�ا�ام زدە بود تو گوشم

...رد انگشتاش روی صورتم بود

:ز�ر لب حر� پچ زدم

ثافتلعنت بهت صورت نازن�نم و پوکوندی ک...

ش �شستم�ه حموم رفتم وان و پر آب کردم و تو 

�ه همه �� فکر � کردم 

 � ...�ه حس��

...�ه مامان

...�ه خودم

....�ه
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این �ار �ه فکر وحش�نا� توی �م بود

!فکر خودک�� 

...اما نه �عدش �� 

 � 
�

افتادە؟ �عد این که من م�مردم چه اتفا�
...ه��� 

عمرش  دن�ای ب�چارە مثل چندین سال گذشته ی
 هیچ کس و نداشت که �عد مرگش دو قطرە

� ه. اشک براش ب��زە مه �عد مر�م حتما حس��
شد که ح�� �� و � فهم�دو انقدر ازم متنفر � 

فکر کنه  لحظه ا�� �ه خودش اجازە ن� داد بهم
...� امچه برسه �ه اینکه �خواد ب�اد �ە خا 

...من �ا�د زندە � موندم
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دم برای این �ا�د زندە � موندم و تمام زورم و م � ��
 که ح�� ا�ر شدە چند سال توی جها�� ک

�
ه زند�

م شد کردن توش �ه ق�مت ت�اە شدن عمرم تمو 
شتم �ه خو�� و خو�� کنار ک� که دوسش دا

 � کردم
�

...زند�

م وق. من �ا �س ن� کشم �� دل�� ن� خوام �م��
 وجود دارە

�
م؟ اصال چرا �ا�د . برای زند� !�م��

ین �اش تمام ا!...واسه ی چ� که کوروش زد؟
�اراش   سالها �ه جای شکنجه دادنم �ا حرفاش و 

د تو گوشم � �ه �د�� �اش ت�ب. �ارها و �ارها م��
...� شدم و روحم انقدر عذاب ن� کش�د

� و فهم�دم وق��   وق�� مع�� دوست داش��
حسا� فهم�دم عالقه ا�� واق� چ�ه ح�� �ه ا

� من و مامان بود هم شک کردم ک ش. که ب��
ر وقت کردم �ه مادری که � گفت نگرانمه و ه
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ه عشقش � کش�د �ا شا�د هروقت که حوصل
فت �ادم میوفتادو بهم زنگ م داش � م�� � ��!

و �ه دلش  اخه مگه �ه مادر چقدر میتونه نگرا�� 
ه �ار بهم چرا ن�ا�د حداقل هفته ا�� �. راە ندە

سه ...زنگ بزنه و حالم و ب��

هووووف...

د زما�� که اصال شا�. شا�د اون د�گه ق�د منو زدە
امو�� از �ا�ا جدا شد منم همراە اون �ه فر 

د ...س��

رش خا� تو �ە من که �خاطر ک� که ��ا
� و زمان و بهم � ر� ختم بودم داشتم زم��

خوا�م  �م موندە بود . چند ساع�� تو وان بودم
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ە ب��

صدای االرم گو�� ام �لند شد

ون کش�دم �ا  ل�اسای  بزور خودم و از حموم ب��
تم روی تخ. خ�� که اب ازشون چکه � کرد

ر از ان�ا. �شستم د�گه ه��� واسم مهم نبود
� و زمان ب��دە بودم ز روی گو�� ام و ا. زم��

عس� براداشتم 

� بود !...حس��

�� فوت وقت وصل کردم

الوو ...

؟ دو ساعته منتظ ...رتمـ سالم عشق من کجا��
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خونه ام...

؟قرار شد ب�ای که ...ـ �ع�� ��

 عصا�م خورد بود و اصال حال و حوصله ی
�اش موض�ع فقط �� . حرف زدن نداشتم

 بود
�

...حوصل�

�ە �ه  ان�ار که دلم � خواست �ل عص�ان�تم و 
...نفر خا� کنم

ە ��م ان�ار دلم � خواست �ه �اری کنم که   �ا به��
عذاب  حال �ه نفر د�گه هم مثل خودم گرفته و 

...آور �اشه

�ش�مون شدم نم�ام...
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�ه چند لحظه مکث کرد

�اری نداری؟...ـ �اش هر جور م�لته

:دو�ارە سکوت کردم و گفتم

نه... 

. گو�� و قطع کردم و پر�ش کردم رو تخت
�سم اشک از چشمام �از�ر شد اصال ن� تو 

ن روی اشک بود که مثل �ارو . خودم و درک کنم
زانوهام � چک�د
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•••

 � "حس��

اف�� �دون این که ح�� اجازە �دە ازش خداح
!کنم گو�� و روم قطع کرد

. دقطرات اشک هام روی صفحه ی گوش�م چک�
اش��اە  شا�د احساس ب�نمون �ک طرفه بود و من

...� کردم

 گو�� و روش قطع
�
� کردم  و گرنه من بودم عمرا

...حتما هست د�گه

ر �ام تقص�� خودمه انقد غرورم و �خاطرش ز�
�� که دلش گذاشتم که فک � کنه � تونه هر �ال

ساساتم اون داشت �ا اح. � خواد و �م ب�ارە
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�ف و ناتوان تا حاال خودم و انقد ضع. �ازی � کرد
...ند�دە بودم

�ن �لما�� که �ه ز�و  ن میورد در برابر کوچک��
 اشک توی چشمام جمع � شد �ا�د چ��ار 

� کردم 

زش و ن� تو�ستم فراموشش کنم توان دوری ا
� شا� که چ�دە بودم و دست نخوردە  نداشتم م��
...رها کردم و �ه اتاق خواب برگشتم

...توی س�ا� اتاق روی تخت دراز کش�دم

ون کش�دم و کن ارم گوش�م و از ج�ب ام ب��
ە گذاشتم �ه پهلو خواب�دم و �ه صفحه ا ش خ��

شدم

بزنه و  منتظر بودم زنگ. منتظر بودم زنگ بزنه
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� خوام  �گه شو�� کردم �گه من تورو از ته دل
اهم شام �گه �شت در ا�ستادم ب�ا درو �از کن �

 ام از قدە �ه عمر �غلم کن تا دلت �خور�م و
�

ن�
� برە ...ب��

رفت و فقط اون لحظه بود که قل�م آروم � گ
�دو �غض گ�� کردە بیخ �لوم راهش و � کش

...گورش و �م � کرد

...اما در�ــــغ از �ه تماس

...pmدر�ــــغ از �ه 

رە خال�ه �دون حرف که �دونم دا pmح�� �ه 
...بهم فکر � کنه

...اما نه درست فکر � کردم

و�� گ. اون واقعا هیچ احسا� �ه من نداشت
پر�ش  ام و برداشتم کشوی عس� و �از کردم و 
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م کردم تو کشو و �ا عص�ان�ت درش و �ست

م پر درحا� که لحظه �ه لحظه �اسه ی چشما
ت هم ترو پرتر از اشک � شد دندونام و چف

:کردم و غ��دم

...من غلط �کنم د�گه دوست داشته �اشم...

•••

"دن�ا

کردم   �ا ش��دن صدای در، بزور چشمام و �از 
تم �ا این �م درد � کرد �ه شدت تب و لرز داش
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 گذروندە که ش�� پر از دردو غم و غصه رو از � 
...ل�اسام هنوز خ�س بودند . بودم

� از دیوارهای اتاق ام � ه سخ�� �ا �مک گرف��
درو �از  �ل�دو چرخونم و . خودم و �ه در رسوندم

کردم

د�ا د�دنم چشماش دو�رابر ش. ان�تا بود

!ـ خو�� دن�ا ؟

ب�ا تو...ارە ...

ه سمت درو براش ن�مه �از گذاشتم و دو�ارە �
ش و دست ا. اومدو کنارم �شست. تخت ام رفتم

روی پ�شو�� ام گذاشت
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...زیـ ای وایی�� تو که داری از تب � سو 

ل�اسام توجه اش و جلب کردند

دست اش و روشون کش�د

سن ـ خدا ��م چ��ارت کنه ل�اساتم که خ�
�اشو �اشو ...وااای

واسم اورد  �مد ام و �از کرد �ه دست ل�اس راح�� 
 ملحفه ی خ�س. �م�م کرد که عوضشون کنم

وی روی تختم و برداشت تخت و مرتب کرد ر 
تخت خوابوندم پ�شون�م و آروم بوس�د

 �ما خوردی
�

ـ ق��ونت برم چرا ن� �
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ه حس انقد حالم �د بود که واسه ی چند لحظ
� �االی �م وا�سادەکردم حس��

شد چشمام پر از اشک شدن و زخم دلم تازە

چند �ار �ل� زدم

� خورد  �ا د�دن ان�تا اش�ام از گوشه ی چشمم

ت دارو �ذار برم واس...ـ گ��ه نکن دخ�� خوب 
ب�ارم

.... رفت و درو �ست

.

...چند روز �عد
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.

مه اش تو �الخرە تصم�م گرفتم �ه جای این که ه
زنم �اشم و �ه چر�� توی ح�اط ب. تخت �اشم

م �ه �اشد. که �ه خوردە حال و هوام عوض شه
ز �� �عد ا. شال �افت روی شونه هام انداختم

ه سمت قدم زدن تو هوای ابری، صورتم و رو �
...آسمون گرفتم و چشمام و �ستم

ە از �س�م خن� توی صورتم �خش شد �ه خورد
...�ما لرز�دم اما �عد آروم شدم

ن�تا یهو �ا صدای آ. چه حس خو�� بهم م�داد
ت ام �ا �عت داشت �ه سم.  چشمام و �از کرد

شتم دو��د نا خودا�اە �ا �ه فرار گذا�

ص�� کن...ـ ص�� کن �ارت دارم
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:تمدست از دو�دن برداشتم �ا ترس بهش گف

!چ�ه چ��ارم داری ؟...

جلو اومد �التوی �ش� شو در اورد

ـ ب�ا اینو بپوش

ادم و بهش �التورو ن�اە کردم و ن�اهم و حرکت د
:متعجب گفتم. زل زدم

ین این همه �و صدا و �دو �دو �خاطر ا...
!بود ؟
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...ارە د�گه -

دن آن�تا �ه لحظه �اد عکس العملم �س�ت �ه دو�
ام آن�تاهم �ا د�دن خندە ه. زدم ز�ر خندە.افتادم

وع کرد �ه خند�دن فتم و �التو رو ازش گر . ��
...پوش�دم

ا آ�� ... .چه خ��

ال اها راس�� امشب �ا�د � ح... ـ سالم�� 
خوب �ه خودت برس...�اش�ا 

 قرارە بیوف...
�

!ته؟امشب؟ امشب مگه اتفا�

!�ادت رفته ؟... ارە خب -
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!چیو ؟...

...ـ ای وای من �ادم رفته بود بهت ��م

 ؟...
�

 د�گه �گو !...چیو �ادت رفته بود بهم ��
نصف عمر شدم

�ان ـ این که خانوادە ی مقدم قرار امشب ب
...خواست�اری د�گه

:بهت زدە گفتم

؟... !چیی��
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 � قض�ه  خش�م زد و �عد �ه هوش اومدن و گرف��
�عت  ��ــــع �ه سمت در ورودی خونه دو�دم �ا 

...پ��دم تو اتاق ام

وردم و �التوم در ا. آن�تام �شت �م وارد شد
�از کردم  روی �ش�� م�ل انداختم و تند در �مد و 

وع کردم �ه ز�ر رو کردن ل�اس ها ی مجل� و ��
...ام

!ـ چ��ار داری م�ک�� دیونه شدی؟

الن احمق امشب شب خواست�ار�مه �عد تو ا...
 ؟

�
داری بهم م��

ار�اـ اووو تا شب چهار ساعته د�گه وقت د
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ن�تاهم همزمان �ا ر�خت ل�اسام روی تخت �ا آ
صح�ت � کردم 

... ن�تااامن تا چهار ساعته د�گه چ��ار کنم آ...
...دوس ندارم جلوشون �د بنظر ب�ام 

یهو�� دستم و گرفت و �ه سمت خودش 
بهت زدە تو چشماش زل زدم. برگردوندم

:آروم لب زد

ـ دن�ا تو این ��ە رو دوست داری؟

:شوکه ن�اش کردم و گفتم

!منظورت چ�ه؟...
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ـ داری �ا نه؟

ین �ار ن�اهم و ازش گرفتم و ا. دست �اچه شدم
مد برداشتمآروم تر دونه دونه ل�اسام و از توی �

معلومه که نه...معلومه...

 �� � ...ـ دوسش نداری و تو خواب صداش م��

هن مجل� طو� رنگه �لند توی دست م و پ��
و  روی �ق�ه ل�اس های روی تخت پرت کردم

:گفتم

 ان�تا ؟توهم زدی؟...
�

�� داری م��
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وع کردم �ه ون  دو�ارە �ا عجله و عص�� �� ب��
...کش�دن ل�اسام از �مد

�درت  مراقب خودت �اش...ـ ارە من توهم زدم 
ی چشم پو آد�  � � چ�� �� ن�ست که از همچ��

...کنه ها

چهرە ی کوروش جلوی چشمام �ه تص��ر 
آروم آب دهنم و قورت دادم . کش�دە شد

م تو اتاق ل�اس ات گ�� و ب�ا �ه دوش � .ـ من م��
آمادە ات کنم

ون رفت از اتاق ام ب��
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ل�اسا��  ل�ا� که تو دستم بودو پرت کردم روی
. کنمخدا�ا حاال چه غل� �. که روی تخت بود

...همه که دارن � فهمند

...ا�ه

ن چه خا� تو �  � و ازم �گ�� م ا�ه حس��
!...ب��زم؟

ز اون و تحمل هر�� و داشته �اشم تحمل دوری ا
!...ندارم

توی �م �� فکر جور وا جور بود 

ی من�� �ه نفس عمیق کش�دم و ذهنم و از فکرا
� اتاق را. خا� کردم �ه حمام رفتم �عد حمام

:ز�ر لب گفتم. وارد شدم. ل�اس ام شدم
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سالم...

...ـ سالم ب�ا جلو 

�ه چندتا ل�اس جلوم گرفت

� کدومشون خ��ه ...ـ بب��

�ک�شونو برداشت

ـ بنظر من که اینو بپوش

 � هن �لند �لب� �دون آست�� �ه پ��
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...نه اینو دوست ندارم ...

�ر سف�دمچشمم افتاد �ه کت و شلوار مش� �ا ز 

� حتما کت وشلوار مش�  م�دو�ستم حس��
��و�ش کت و شلوار داماد�شه د�گه ق. � پوشه

برم

...ددلم � خواست ل�اسامون ش��ه هم �اشن

فتم از این که داشتم تو دلم ق��ون صدقه ا ش م��
� دی دم که ع�� وونه ها بزور ل�ام و بهم � ف��

...جلوی آن�تا نزنم ز�رە خندە

...اما

؟ !اما ا�ه �ه رنگه د�گه بپوشه ��

...ب�خ�ال �ا�ا
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اینو � خوام....

خوندان�تا � اش و �ه سمت کت و شلوار چر 

!ـ اوووف چه سل�قه ای

 زدم و ��ــــع پوش�دم اشون واسه ان�تا �ه چر�� 
:گفتم

چطورە؟...

� تا �امو بر انداز کرد 

:ذوق زدە گفت
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!ـ عالیی�� 

�ه سمت قفسه ی کفش هام رفت

ـ ایناروهم بپوش

�ه کفش مش� �اشنه �لند کفش هاموهم 
پوش�دم 

نج�او و تو فکر دو�ارە � تا �ام و برانداز کرد و ک
:گفت

� د�گه هم � خوای !ـ �ه چ��

!�� مثال ؟...

ـ ص�� کن
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ون رفت از اتاق ب��

وندمروی صند� آرا�ش ام �شستم و منتظر م

م �شت � . �عد از دە دق�قه آن�تا وارد شد
وزە ای رو گ ردنم انداختموا�ساد گردن�ند �لند ف��

وای چقد خوش�له...

ش �اش�اـ اهووم خ�� ، مال مامانمه مواظب ا

نم و دست ام  و بردم �ه سمت اش که �ازش ک
�سش �دم

این گردن�ند  نه آن�تا نمیتونم گردنم بندازم اش...
...خ�� �ا ارزشه 
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را من �ا ـ اصال حرف اش و هم نزن توهم خ�� ب
...ارز�� خواهر کوچولو

اس �ا ش��دن جمله اش برای چند لحظه احس
...کردم د�گه تنها ن�ستم

دم از این دل��� بو . �ه �ک�ارە �غض �لوم و گرفت
داشتم که توی تمام سال های عمرم هیچ کس و ن

)آ��� (که ح�� برای �ک�ار بهم �گه

...چقدر عذاب آور بود تنها�� مطلق

� های عذاب آورتر از تنها�� مطلق دوست داش ��
...تو خال�ست

ش رو که آدم ها خ�� خوب �ازی کردن نقش ا
...�لد شدند
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�اشدم و �غل اش کردم

گردونمق��ونت برم ع��زدلم ، بهت برش � ...

درهم  �ا د�دن �ا�ا توی چهار چوب در اخمام
ند� خودم و از آن�تا جدا کردم و روی ص. شد

وارد اتاق شد. آرا��� ام �شسته ام

ــ �ه �ه جمعتون جمع� 

ـ سالم اقا

ــ سالم 

دلم ن� خواست ح�� �ک لحظه چشمم تو 
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چشماش بیوفته

!ــ دخ�� �لم چطورە؟

�م مح�   اما دلمم ن� خواستم جلوی آن�تا بهش
...ه �ا�ای �داونم �. �الخرە �ا�ام بود د�گه   . کنم

لش ک� که د�گه ن� تو�ستم لحظه ای تحم
کنم

نآن�تا ب�ا �ه خوردە آرا�شم ک...مر�...

�اشه حتما -

گوش�ه �ا�ا �ه صدا در اومد 

 .وصل کرد و درە خرو�� و در پ�ش گرفت

1862



...هووووف

د و �ارش آن�تا بهم ل�خند ز . لم دادم روی صند�
وع کرد د که تق���ا دو ساع�� طول کش�. و ��

�امال آمادە شدم

ته بودم و چمدو�� که از ق�ل لوازمم و توش گذاش
� اش گذاشتم و  را�  �ه �مک آن�تا توی ماش��

خونه ی جد�د �ا �در مادر جد�د شدم

� وا� ساد جلوی �ه و�الی نق� و ش�ک ماش��
ندوق پ�ادە شد�م آن�تا چمدونم و از توی ص

و  عقب در اوردو �ل�د و توی قفل انداخت
چرخوند در �از شد

اج از �ه ح�اط �س�تا بزرگ �ا درختای �لند �
ادر ح�اط گذش��م و وارد خونه شد�م �در م
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و احوال  قال�� �ه استق�ال اومدن �عد از سالم
پر� 

فتادمآن�تا جلو جلو رفت منم �شت �ش راە ا

وە ای بزرگ از �له ها �اال رفت�م جلوی �ه در قه
ە رو چرخوندم و وارد  شدم وا�ساد�م دستگ��

!اووف چه اتاق بزرگ و خوش�ل�ه آ�� ...

ـ اوم خ�� نازە

رتب و �ه اتاق �امال امادە شدە �ا وسا�ل م
ا �ه تخت بزرگ هم دق�ق. خوش�ل چ�دە شدە

� و صن ...د� تح��رکنار پنجرە ی اتاق بود، �ه م��

...�مد بزرگ ل�اسم و
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مد پر از ل�اسام و �ه �مک ان�تا جا دادم توی �
ل�ا� که واسم امادە کردە بودند

چای  ب�ا ب��م �ه...هوووف �الخرە تموم شد...
�خور�م 

...ن�ا� �ه تا�م گو�� اش انداخت

ـ نه د�گه ع��زم دیر وقته من برم 

!عه � خوای بری؟...

ـ ارە د�گه

!دلم برات تنگ م�شه آ�� ...
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...دل منم برات تنگ م�شه خوش�لم -

گونه ام و بوس�د

زن�ادست �ه آرا�ش ات ن. ـ مواظب خودت �اش

مر�...�اش مواظ�م ...

از دور �ه بوس واسم فرستاد و رفت

وا هنوزم �ه سمت پنجرە ی بزرگ اتاق ام رفتم ه
ابری بود

� �خش شدە بو  ی روی زم�� � دند و برگ های �ائ��
قصوند  �اد درختای ع��ان رو جلوی چشمام م�� 
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دم هوای پردە رو کنار زدم و پنجرە رو �از کر 
خنک وارد اتاق شد

ە رو �ه خوردە احساس �ما کردم ��ــــع پنجر 
�ستم

 شد هر ای �اش �. روز �ه روز هوا �دتر � شد
. چه زودتر از زمستون گذشت

 اما ب�ش�� از اون ای �اش � شد زودت
�

ر از زند�
خودم  منجمد شدم �گذرم و بهار رو �ا چشمای

�ه سمت  .ب�ینم صدای در اتاق سکوتم و بهم زد
...ودم��م ب .در اتاقم رفتم و درو �از کردم

قم شد�ا �ه سی�� چای و ب�سکوئ�ت وارد اتا

م �خور خستگ�ت در  ـ واست چای اوردم دخ��
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برە

مر�...

دە از رفتم و �شستم �ه خور ! چقد مه��ون بود
چای خوردم

ـ نوش جونت

فت که گفتم :داشت �ه سمت در خرو�� م��

م��م خانم...

:�ه سمت ام برگشت و گفت
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هم �گو ـ دخ�� �لم واسه این که عادت �ک�� ب
مامان

!�اشه...

وردن نم�دونم چرا خ�� سخت بود �ه ز�ون ا
)...مامان(�لمه ی 

 شد که از شا�د دل�ل اش این بود که چند سا� �
ی �ه نفر مامان دور بودم و از این که تو چشما

حساس زل بزنم و بهش ��م مامان �ه خوردە ا
...غ���� � کردم

 ـ اف��ن ع��زم، حاال �گو ب�ینم �� �
�

 خواس�� ��

! ه��� ...
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ی الزم دا � ش�� �گوـ �اشه هر جور راح�� ، چ��

�اشه مر�...

بهم ل�خند زدو رفت 

م �شستم و مشغول خوردن چای و ب�سک��ت ا
شدم

� ر  فتم�ک ساعت �عد واسه خوردن شام �ای��

� شام خوش ر  نگ و روی �� از صند� های م��
لعاب مامان م��م �شستم

!واو چه ز��ا....

م �خور ــ نوش جونت دخ��
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فته اووف زن و شوهری خوب تو نقششون فرو ر 
ت�� بودند چقدم هر دو مه��ون و دوست داش

پر از  ز�ر چش� بهشون ن�اە کردم نفس! بودند
ون دادم و �اش کوروش هم �ه ج. ح��� ب��

مح�ت �ش � شد

ـ مر� �ا�ا جون

 بهم کرد مثل ک� که
�

�� فرزند  ن�اە پر از ذو�
�اە بودە �اشه و �چه دار شدە �اشند بهم ن

ی زدم ب. � کردند � ر �دن �ه دل س�� قرمه س��

ور�� �عدش �ه اتاقم برگشتم و �ه رژ مات ص
رق لب و برداشتم و �ه ل�ام مال�دم هنوز درە ب

انقد  ن�سته بودم که اف اف �ه صدا در اومد 
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رت دست �اچه شدم که برق لب و در ن�سته پ
س داشتم م�مردم � از اس��  .کردم رو م��

مرتب کردم  ن� دو�ستم �ا�د چ��ار کنم ل�اسام و 
ون رفتم �ا دم در �ه مامان و �ا. و از اتاق ام ب��

استق�ال مهمان ها رفتند

� �ه ذرە شدە بود دوست د اشتم دلم واسه حس��
ک �ارم زودتر ب�ینم اش �عد از اون شب ح�� �

م وا�سادمرفتم و کنار مامان م��. بهش زنگ نزدم

م�� خانم مقدم وارد شد مثل هم�شه گرم و ص
:دس�ش رو روی موهام بردو گفت

ـ چطوری عروس خوش�لم
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خ��م مر�...

م و احوال �� سال .�عد از اون اقای مقدم وارد 
� بودم که ن. پر� کرد فهم�دم انقد تو فکر حس��

پ��ا وارد  �عد اقای مقدم. �ه اقای مقدم �� گفتم
�ش �دن اش و خوش فرم ت رو شد ل�اسای اس��

�از  موهای �لندش و . ز��ا تر �شون � دادند
� ز��ای اش و دو برا بر کردە گذاشته بودو هم��

بود

!ـ سالم عشقم

جلو رفتم و �غلش کردم

� کوشش؟...سالاام چطوری ع��زدلم... حس��
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� هم اال...ـ مر� ق��ونت برم خ��م ن م�اد حس��
� و �ارک م�کنه دارە ماش��

�ا رو راهنما�� مامان ، �ا�ا خانم و اقای مقدم و پ� 
. نمنتو�سم ص�� ک. کردن �ه سمت اتاق �ش�من

در و �از کردم و پ��دم تو محوطه

� پ�ادە شد هنوز م � تازە از ماش�� توجه ام حس��
نطوری اوووف چه تی�� زدە بود همو . �شدە بود

ود که حدس زدم کت و شلوار مش� تن اش ب
سمت اش  �دو �دو �ه. واقعا که برازندە اش بود
...رفتم

�ه  �ا ش��دن صدای �اشنه ی کفش هام �ش و 
:نفس نفس زنان گفتم. سمت ام برگردوند

1874



سالم عشقم چطوری؟...

دم مح�م جلو نرفتم که �غلش کنم اما منتظر بو 
ثل من �غلم کنه و بهم �گه که اونم دق�قا م

 م�مردە
�

...داشته از دلتن�

�م و و� برخالف تصوراتم خ�� �� ذوق جوا
!داد

ـ خ��م مر�

:�ه خوردە مکث کردم و گفتم

� ؟... !اووم ن� خوای حالمو ب��

؟ ـ خو��
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:بهش ل�خند زدم و گفتم

مر�...

دست اش و گرفتم

ب�ا ب��م تو...

تو برو من م�ام...ـ �ار دارم فعال

...�ه جورا�� دلم گرفت. دس�ش و رها کردم

هم ب��مم�مونم �ارتو انجام �دی �ا...م�مونم...
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�ا اخم . تمبهم �� مح� � کرد �م و ز�ر انداخ
ز�ر چش� ن�ام � کرد

رو تو �ما ـ �ار من �ه این زود�ا تموم ن� شه ب
� خوری 

:تحاال که نگرا�� اش و د�دم لج ام گرف

م... ن� خوام نم��

ـ �اشه انقد اینجا �مون تا یخ بز�� 

م�مونما ... 

1877



سو�� منو؟ خب �مون.... ـ از �� می��

:ل�امو آو�زون کردم و گفتم

دلت واسم ن� سوزە؟...

�ه ن�ا� �ه ق�افه ی مظلومم کرد

و دلش از برق توی چشماش پ�دا بود که قند ت
حو آب شدە ل�خند گوشه ی لب اش و ��ــــع م

:کرد و دو�ارە اخم و جا�گ��ن کرد

ـ نه

!نه؟...
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ـ نچ

واست کت و شلوار پوش�دما ن�ا کن...

ا من که خدا�اا. �ه ن�ا� �ه �تا �ام انداخت
�شدی  م�دونم داری وانمود م�ک�� که خوشحال

�ه  حرص م�دی اونم تو شب چرا انقدر من و
بهش  این مه� ش�طونه م�گه همون تو محوطه

 اش
�

جواب رد �دم و �فرستمش �� زند�

...ح�ف ح�ف که ن� تونم ازش �گذرم

ون اومدم :�ا صداش از فکر ب��

؟ ـ خب که ��
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:فتماخمام درهم شدو �ا ��� گ. عص�ا�� شدم

اینطوری � خوای ازم جواب مث�ت و ... 
ی ؟ اصال من رفتم خدافظ ...�گ��

م وارد شد. �ه سمت در ورودی راە افتادم

� صح�ت هاش �ا، �ا�ای ق ال�� اقای مقدم ب��
�ش و �ه سمت ام برگردوند

ـ �ه �ه عروس خوش�لم 

شستم بهش ل�خند زدم و روی م�ل رو �ه روش �
 پنج دق�قه ای. �ه صح�ت هاش ادامه داد

� وارد شد ا�ا �ه سمت مامان و �. گذشت حس��
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 کردبهشون دست داد سالم و احوال پر�. رفت

ە   �ا �شت �ا انداختم و �� اعتنا �ه �ه گوشه خ��
ردم س� ک. شدم اومدو روی م�ل کنارم �شست

مثل خودش �اهاش برخورد کنم

تو گوی ن�م ساع�� گذشت �عد از �� �حث و گف
� که ب��م ا �الخرە تصم�م گرف�� �ه گوشه ای  بزرگ��

�ش�ن�م و حرفامون و بهم بزن�م

م رفتم �اشدم و �� اهم�ت بهش �ه سمت اتاق ا
ە رو چر  خوندم در اونم �شت �م � اومد دستگ��
شارە کردم و �از کردم و وارد شدم �ا دست بهش ا

...که ب�اد تو

شم گوشه ، گوشه ی اتاقم چ. وارد اتاقم شد
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!دوخت

ە � شد ، �ه تا�لوی نقا�� که روی دیوار بود خ ��
ا�� بود که ن�اهش مثل کس! �ه لوازمم ن�اە � کرد

ی �ه فروش�اە اومدە ب � !ودندواسه ی خ��د چ��

از ن�ع ن�اە اش تعجب کردم

سس روی ل�ه ی تخت �شستم و منتظر شدم تج
تا�لوی  درحا� که. اش تموم �شه و ب�اد �ش�نه

:روی دیوارو تماشا � کرد مبهوت گفت

!ـ �س اتاق ات اینه

زش گرفتمن�ا� بهش انداختم و ��ــــع ن�اهم و ا

!...ـ جال�ه 
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!�� جال�ه؟...

ونه تر از  این حرفا  ـ فک � کردم اتاق ات دخ��
�اشه

ونه اس د�گه... ...دخ��

ونه ن�ست  دخ��
�

ـ �ه اندازە ی �ا�

 خودت ب�خش...
�

...خب شما �ه بزر�

...هه

...اتاق واق� ام و ب�ینه �� م�گه

بود که از  اتاق واق� ام انقدر ش��ه اتاق ��ا 
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ونه و  لوس  نظر خودم اینجا د�گه خ�� دخ��
...طورە

ە شد دو�ارە �ه تا�لوی نقا�� خ��

مغزم داشت منفجر � شد 

م بهم توجه از لحظه ا�� که اومدە بود ح�� �ک�ار 
شدم و �ه �ا. نکردە بود د�گه نتو�ستم تحمل کنم

سمت در خرو�� اتاق رفتم 

دوند یهو دستم و گرفت و �ه سمت خودش برگر 
ە شد :و �ه چشمام خ��

کجا؟ -

 ... � ولم کن � خوام برم �ای��
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ـ ن� ذارم بری

چرا اونوقت؟... 

ـ مگه نیومد�م حرفامونو بزن�م

نه...

ـ نه؟

ون کش�دم و د ست �ه دستم و از توی دس�ش ب��
:�غل گفتم

�م خ�� گرم اخه این م�المه ا�� که منو تو دار ...
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ر�ک صم�� شدە � ترسم �ار �ه جاهای �او
�کشه

ـ ت�که � ندازی؟

نخ�� ... 

ـ ب�ا اینجا ب�ینم

خت روی ت. دستمو گرفتم و �ه سمت تخت بردم
 درهم �ا اخما�� . هل ام داد کت اش و در اورد

:لح�� خشن گفت

؟ �� � ـ واسه من لفظ قلم حرف م��
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:�ا ترس و نگرا�� گفتم

!م�خوای چ��ار ک�� ؟...

�ش و صور  رو �دنم خ�مه زد و �ا اخما�� که
این که  �ا . جذاب تر کردە بود تو چشمام زل زد

 توی � دو�ستم قصد اش ترسوندنِم ترس عجی�� 
...دلم افتاد

ە شداروم جلو اومدو ل�ام و بوس�د و بهم خ ��

:آروم لب زد

�ادخ�� ز ...خ��...ـ دلم برات تنگ شدە بود

وازش ل�خندی روی ل�ام �شست آروم دستم رو ن
: ته ر�شش کش�دم و گفتم وار روی
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منم ...

ە شد  مثل این که دوست. �� حرف بهم خ��
...داشت جمله ام و �امل کنم

منم دلم برات تنگ شدە بود...

وع کر  د �ه �شو توی گردن ام فرو برد و ��
�دن اش خند�دن �دنم مور مور � شد اما �ا د

...خودمم زدم ز�ر خندە

�ه �� � خندی دیوونه شدی؟...

�اشدو �شست
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 � �ار �ه  ـ �اور کن چند روزە پ�ش برای چندم��
خودم قول دادم که د�گه دوست نداشته 

...�اشم

:�ا عص�ان�ت گفتم

؟... !چ��ار کردی؟!...چیی��

�ا دست اش جلوی دهن ام و گرفت

ـ ه�س

وع کردم �ه حرف زدن ندە از خ. همون مد� ��
مت �ا دستام دست اش و �ه س. ر�سه � رفت
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� فشار دادم اما ان�ار نه ان�ار �الخرە �عد از . �ای��
ش�د این که خندە هاش تموم شد دست اش و ک

 � ...�ای��

و �اهاش �اشدم که برم دو�ارە دستم و گرفت و ر 
�شوندم

وع کن ـ خب ��

ولم کن ...

د �  نم��
�

فقط ن�ام � کرد و حر�

نما... � ...جیغ م��

�ا  عج�ب بود و�. �� حرف بهم ن�اە م�کرد
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م و �  .د�دن آرامش توی چهرە اش آروم شدم
ش وار �ه شونه اش تک�ه دادم دست اش و نواز 

وت روی موهام کش�د چند دق�قه ای توی سک
گذشت �م و از روی شونه اش برداشتم

؟...
�

ی �� � ن� خوای چ��

ـ نه

� �ک ساعته اومد... �م حرف خب �اشو ب��م �ای��
بزن�م فکر �د � کننا

ـ �ذار فکر �د �کنند

!�ع�� اصال واست مهم ن�ست؟...
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:�ا عص�ان�ت گفت

وردە �غلت ـ �ه هفته ازت دور بودم � ذاری �ه خ
کنم �ا نه؟

اش  شونه از ترس، متعجب دو�ارە �م و �ه
م و چشمام و �ستم و عطرش مشام. تک�ه دادم

...پر کرد

بوی عطرتو دوست دارم...

روی موهام و بوس�د

ـ ق��ونت برم
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... � حس��

ـ جان؟

...م��م نکنه اینا همه اش خوا�ه...

ه ـ ق��ون چشات برم چرا �ا�د خواب �اش
گه رو ماهم مثل هزاران آد� که هم د�...اخه

� عج�ب...دوست دارن کنار هم�م د�گه و  چ��
غ���� ن�ست 

لب  �غض عجی�� کنج �لوم جا خوش کرد آروم
:زدم
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ارە راست م�گ�ا...

حاال �ک  اون ن� دو�ست من انقد �د�ختم که تا 
فک ...لحظه ی خوش و تو زندگ�م تج��ه نکردم

 عشق و � کرد مثل هزاران دخ�� د�گه تو اوج� 
...ممح�ت �در و مادر بزرگ شدم و قد کش�د

مو درگ�� دو�ارە فکرو خ�االی احمقانه ام ذهن ا
نم ز�ر گ��ه کردە بودند �م موندە بود تو �غلش بز 

نم که و س�� تا پ�از ماجرا رو واسش تع��ف ک
خشه و �ل�م �ا هزار التماس و خواهش منو ب�

 کنه 
�

�اهام زند�

ب�ست دق�قه ای تو سکوت گذاشت 

شدم و  �اشدم و �ه سمت آینه رفتم موهای و�و 
شو مرتب کردم اومدو از �شت �غلم کردو � 
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رداشتم که روی شونه ام گذاشت دو�ارە رژ ام و ب
بزنم

بود  یهو چشمم افتاد تو چشماش بهم زل زدە
!چقد جذاب بود

�ن آدم فکر � کرد دارە زن �� از خوش� ل��
...ند�دمتو دلم �� خ. �از�گرای هالیوود � شه

...مغز ایراد دارم عجب فکرا�� م�کردا

؟... !چرا اینطوری ن�اە م�ک��

:چشمام درشت شد. تو آینه بهم چشمک زد

وااااای....
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ردبرگشتم �ه سم�ش از عکس العملم تعجب ک

!ـ �� شدە؟

کراوا�ش و گرفتم

ن�ینم د�گه چشمک بزن�اااا...

خدا�اری نکردم �!...ـ چرا اخه �� شدە مگه؟

چشمات و در م�ارم جلوی ک� چشمک ... 
بزن�ا

چشماش قلم�ه شد آب  ده�شو قورت داد
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 شم از این �ارا �خوای �ک�� زن ات ن�... 

ـ حالت خ��ه ع��زم؟

:برگشتم �ه سمت آينه

وو ندارم...
َ
� ...من اصال حوصله ی ه  االن از هم��

 نگف�� 
�

گفته �اشم ن�

وع کرد �ه خند�دن ��

انومـ اخه به�� از توهم مگه پ�دا م�شه خ

...اومد�م و شد...
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:برگشتم و ن�اهش کردم و کنج�او گفتم

� واقعا به�� از من پ�دا ک�� چ... ؟ حس�� ��ار م�ک��
؟ �اهاش ازدواج م�ک��

:زد ز�ر خندە

ـ ارە

�ا دستم مح�م زدم تو �ازوش 

احمق � دو�ستم... 

 مونه �� �گهـ �خدا �ه سواال�� و � پر� آدم �
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رف زدمل�امو آو�زون کردم و واسش �چه گونه ح

کرش و و� ف...� دو�ستم راحت ولم � ک�� ... 
...نم�کردم د�گه انقد راحت

� ل�ام و چشمام د ر چرخش درحا� که ن�اهش ب��
...بود قد� جلو اومد و چونه امو گرفت

رای آرا�ش ق�ل این که بزنه �ل زحمات آن�تارو ب
:صورتم �ه �اد �دە گفتم

...نه نه رژم... 

�ام و �ه نذاشت ادامه ی حرفم و بزنم �ه جوری ل
ر ل�ام دندون کش�د که هر �� رژ زدە بودم دو 
لذت  �خش شد و ب�ش�� از این که �خوام ازش
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م فکرم و درگ�� کرد ینه ��ــــع �ه سمت آ. ب��
:برگشتم و �ا نق و نوق گفتم

� چ��ار کردی... � بب�� دی �ه گند ز ...وااای حسی��
آرا�شم 

ـ �ه رژ د�گه ، �دە خودم واست بزنم

�ه سمت اش برگشتم و رژ قرمز خوش 
 

�
و �ا� بهش دادم �ا دستمال مرطوب ل�ام رن�

کرد

چولو انـ ق��ون ل�ات برم که انقد کوچولو مو 

... �� � ...وا مگه داری �ا �ه �� �� حرف م��

1900



وع کرد �ه رژ زدن واسم :خند�دو ��

ـ ارە

قدر ل�ام ان. �عد از اتمام �ه سمت اینه برگشتم
ه چشم خوش�ل شدە بودند که �ق�ه ی آرا�شم �

نمیومد

...چه خوش�ل...

�ه سمت تخت رفت کت اش و برداشت و 
پوش�د 

�قه شو مرتب کردبهم ل�خند زد

1901



ـ ب��م د�گه 

مون حرف اوووف چقدم منو تو درمورد آیندە ا...
زد�ممم

:�ا خندە گفت

� موض�ع فکر  - خودمم دارم �ه هم��
واقعا چرا؟...م�کنم

:م�ا خندە شونه ای �اال انداختم و گفت

از �س که همد�گه رو دوس دار�م...

جلو اومدو پ�شون�م و بوس�د

1902



فت گف :تدرحا� که �ه سمت در خرو�� م��

� که فک کنم تاح...ب�ا - اال از �ە ی�ا ب��م �ای��
ومدەکنج�اوی خ�� �ه پ��ای ب�چارە فشار ا

!ص�� کن...

�ه  .�جاش وا�ساد و متعجب برگشت �ه سمتم
� کردمجلو رفتم و ل�اشو �ا . دستمال برداشتم

...ا�ات� خوای اینطوری بری پ�ش مامان و �...

فتم -  اخ اخ خوب شد گفت�ا ، داشتم م��

در و برام �از کرد

1903



-  � ....�فرمایی��

....مرسی�� ...

م و دو��د. درو �ست و �شت �ش راە افتادم
...آروم لب زد. دست اش و گرفتم

بهت جواب مث�ت نم�دمااا...

:کوتاە خند�د و گفت

جرا�ش و داری؟ -

:تمل�خندی مرموز گوشه ی ل�م اوردم و گف

1904



شا�د ارە...از کجا معلوم...

� رفت�م همه جا غرق س کوت شداز �له ها �ای��

ومون در حا� که ن�اە سوا� و کنج�اوشون ر 
 بزنند  � چرخ�د

�
آقای  ق�ل اینکه �ق�ه حر�

:مقدم گفت

ـ خب �� شد ن��جه اش؟

...اوووم راس�ش...

� انداختم از مک�� که ک ردم ن�ا� �ه حس��
توجه ترس�دە بود از حر�ات �� در �� �لوش م
اخ اخ  .شدم مدام دارە آب ده�ش و قورت م�دە

نم که چقدر دلم � خواست سکوتم و طوال�� ک
1905



 کردە �اشم و دل
�

م خنک �م مح� هاش و تال�
...�شه

ە اش ن�اهم رو از چشمای پر از ترس و دلهر 
...دندهنوزم منتظر بو . گرفتم و �ه جمع دادم

 ل�� جون سکوت پر از اضطراب و در هم
:شکست

 نظرت چ�ه؟...ع��زم -
�

ن� خوای ��

کنم اخ� �مرنگ که ک� و از خودم دلخور ن
� ابروهام اوردم و گفتم :ب��

...متأسفانه...
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� ا � که آروم ب�� نگشتان �ا گرمای انگشتای حس��
داد بهم  قرار گرفت و فشار مال�� که �ه دستم

ست که فهموند که انقدر محتاج بودنم کنارش ه
!م نه   ح�� جوا�م من�� هم �اشه حق ندارم ��

 کردم و گفتم
�

:پو�

متاسفانه جوا�م مث�ته...

دند یهو اول سکوت کردند و همد�گه رو ن�اە کر 
وع کردن دست زدن پ�� ا جیغ همه �اشدند و ��

:کش�دو دو�د �ه سمتمون

� و ش��دم صدای نفس عمیق حس��

:پچ زد ز�ر لب حر�

نکنه ...ـ چرا انقد منو حرص م�دی�� دیوونه
1907



عاشق موی جو گند� شدی؟

ە شد و ل�خند خند�دم و ن�اهش کردم که بهم خ��
 روی ل�اش �شست

�
دو �غلم پ��ا جلو اوم. پر ذو�

کرد

ــ ق��ونت برم م�ارکه

مر� پ��ا جون..

� هم د�گه رو �غل ک ردند و مامان و مامان حس��
� �ه هم د�گ �ک گف�� وع کردند �ه ت�� ...ه��

ل زدە بودن�ا� �ه پ��ا انداختم کنج�او بهم ز 

 � ــ م��ما حس��
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ـ جانم؟

 نبودا
�

ــ رژ دن�ا این رن�

� انداختم اونم بهم ن�ا . ە کردن�ا� �ه حس��
:�لو�� صاف کرد گفت

 بود... ـ ِاهم
�

� رن� نه هم��

صدای آالرم گوش�ه پ��ا �لند شد

ــ نچ

س ـ خ�� خب فضو� نکن برو �ه �ارت بر 

1909



...�چه

وع کرد �ه خند�د پ��ا ��

 � � رفت�� عشق و حال  ــ �ه ساعته مارو قال گذاشت��
ارە

 � تماس و  �ا ن�اە کردن �ه ق�افه ی اخموی حس��
و�� وصل کردو همزمان �ا دور شدن ازمون گ

وارد جمع شد�م . اش و جواب داد

د و �عد از �� گپ و گفت و خندە قرار عق
خ�� . عرو� و �ه دو روز د�گه موکول کردند

�ار و� کوروش � دو�ست دارە چ�. زود بود
اهم ازدواج حتما واسه این که انقدر زود �. � کنه

! زور زدنکن�م �درو مادر قالب�ه ب�چارە ام ��

1910



� ب��م دن�ال  قرار شد فردا صبح زود منو حس��
...آزما�ش خون و خ��د ل�اس

ی رو از توی ک �ف اش ل�� جون جع�ه ی انگش��
ون اورد . ب��

�ه ...خب حاال که عروس خانوم جوا�ش مث�ته -
�ه سل�قه  حلقه ی ناقا�ل رو �عنوان �شون البته

...ی خودم گرفت�م و اورد�م

:مامان رو کرد بهش و �ا ل�خند گفت

...دست شما درد نکنه -

رو داد  جع�ه. ل�� جون �اشدو �ه سمتمون اومد

1911



� و پ�شون�م و بوس�د  ...دست حس��

� ق��ونتون برم - �ه �ای هم پ�� ش��

دم و �اش. �� اخت�ار اشک توی چشمام جمع شد
� وا�سادم ن و �� � شد واقعا م. کنار حس��

� کنار همد�گه عمرمون و � گذرون د�م �� حس��
...شدغدغه �� ترس و دلهرە ی از دست داد�

� حلقه توی دستم �غضم و ق ورت �ا فرو رف��
...�دە شددادم و� قطرە اش� روی گونه ام لغ� 

� م��ــ ع کوچولوش ن�اهم و از حلقه ی نقرە �ا نگ��
� . که �س�ار ز��ا و ش�ک بود گرفتم و ن�اە  حس��

ض کردە اونم �غ. اونم دق�قا مثل من بود. کردم
ا ام. بودو دلش � خواست اشک شوق ب��زە
ود و تفاوت من و اون این بود که اون مرد ب

1912



ە � دو�ست چجوری درە َمشک اشک اش و گر 
...بزنه که ک� اشک اش و ن�ینه

 همه مشغول �گو �خند بودند و تو اون ش
�

لو�
:فتمآروم گ. ن�اهمون تو هم گرە خوردە بود

؟...
�

ی �� � ن� خوای چ��

:جلو اومدو درە گوشم گفت

�گه ای این �اش دوتا�� تنها بود�م و �ه جورە د -
لحظه رو جشن � گرفتم

:خودم و عقب کش�دم و �ا اخم گفتم

1913



چجوری مثال؟؟؟...

 گرە ن�اهش و از چشمام گرفت و �ا ابروها�� 
 تو�ست �ا از اینکه ن�! خوردە روی ل�ام قفل کرد

ە ��م از اینکه خجالت � کش�د ج لوی مامان به��
و اخه �گ. و �ا�اش ببوستم داشت منفجر � شد

س تموم �ه بوسه انقدر حرص خوردن دارە ؟ ببو 
...شه برە د�گه

...احمق

. ن�اهش و �ه مهمونا داد

... � !حس��

:فتز�ر چش� ن�ام کرد و �ا همون اخما گ

1914



هووم؟ -

تو خجالت � ک�� �عد �ا من قهر ...
؟ من که �اری نکردم ...م�ک��

� گفته من خجالت � کشم؟ -

؟... ن� ک��

معلومه که نه  -

خب ببوس ب�ینم...

واسه ��  ای �ل� تو که دلت � خواد چرا ال� -

1915



مردم حرف در م�اری؟

:عص�� گفتم

اصال نخواس��م ...

م که مح�م ل�اش و  اومدم که ن�اهم و ازش �گ��
ضارو پر �ه ل�ام چسبوند و جیغ و ِ�ل همه �ل ف

!کرد

� آروم ازم جدا شدو �ا ل�خندی ش�طنت آ م��
: ز�ر لب پچ زدم. ن�اهش و ازم گرفت

عو�� �ه خ�� م�دادی خوو...

و �خند و خند�دو �شس��م �عد �� گفت وگو و �گ

1916



�ه خداحاف�� طوال�� 

� دل کندم و درو �ستم �ه  .�الخرە از حس��
خونه رفتم � ��م �ه خوردە �مک مامان م. آش��

خونه رو مرتب کردم � سته انقد خ. دادم و آش��
خونه �ه اتا � . قم رفتمبودم که �ه راست از اش��

درو �از کردم

� تو فضای اتاق بو  انقد ! دهنوزم بوی عطر حس��
که حس � کردم روی تخت دراز کش�دە

� اش نگذشته بود  که   هنوز �ک ساعت از رف��
...دلم واسش تنگ شدە بود

قفل . گرفت  �ا �ه �اد اوردن قرار فردا دلم اروم
� گذا گردن�ندم رو . شتم اش�از کردم و روی م��

1917



دادم گو�� ام و برداشتم و �ه آن�تا �� ام

ه �� سالم آ�� دست �لت درو نکنه هم: دن�ا(
م تو گردن�ندت و م�ذار ...امشب خوب پ�ش رفت

رات گشوی عس� کنار تختم شا�د وقت نکنم ب
شب�ارم اش فردا�� وق�� ا�ه تو�س�� ب� �ازم ...ا ب��

)مر�

...سند کردم

ش�دمپتورو رو خودم ک. روی تختم دراز کش�دم

...آروم چشمام و �ستم

م دادم و �ا صدای مامان م��م �ه تکو�� �ه خود
:لود گفتم�ا صدای خا�ا. چشمام و اروم �از کردم

1918



 افتادە؟!...�� شدە ؟...
�

!اتفا�

م ـ صبح ات �خ�� دخ��

�اشدم و �شستم 

ی شدە؟...صبح �خ�� ...  � چ��

هاـ اقا داماد ن�م ساعته دمه در منتظر 

�شب جمله اش تموم �شدە بود که �اد قرار د
افتادم ��ــــع از جام پ��دم 

؟ای وای چرا زوتر ب�دارم نکردین؟؟؟...

1919



نم ب � م �ک ساعته دارم صدات م�� �دار ـ دخ��
نم�شدی

 ��ــــع �ه سمت دس�شو�� رفتم و صورتم و 
شستم

ون اومدم ن�ا� �ه اتاقم انداختم ب��

سم رفتم مامان م��م تو اتاق نبود � �مد ل�ا

ە پوش�دم �ا �التوی � ت�� قهوە ای  �ه شلوار ج��
کوتاە ام ��ــــع د�مه هاش و �ستم

موهام و شونه زدم �شتم انداختم 

ه ل�ام �ه خط چشم نازک کش�دم و �ه برق لب �
و  ن رفتم از زدم ک�ف ام و برداشتم از اتاقم ب��

خونه داشتم رد � شدم که � � ا صدای جلوی آش��
 مامان م��م � جام خش�م زد و �ه عقب

برگشتم 

1920



ـ ن� خوای ص�حانه �خوری ع��زم

نه مامان دیرم شدە �ا�د برم... 

!ـ دیرت ن� شه ب�ا ص�حونه تو �خور

م�ل ندارم...

و  �ه سمت جا کف�� رفتم ن�م بوتای چرمم
پوش�دم و بنداشون و �ستم

...ـ �اشه برو و� نامزدت برت م�گردونه

 � خونه �ا تعجب �ه سمت اش رفتم و وارد اش��

1921



شدم

؟... !واسه ��

ونـ ا�ار کرد که �دون ص�حانه نذارم ب ...ری ب��

� بودم ا�ه برم د و�ارە �ا�د از اونجا�� که مطم��
رفتم و  برگردم �ه ص�حانه خوردن رضا�ت دادم و 

ون زدم دە دق�قه ای گذشت از خونه ب�� . �شستم
 و در و �ستم �دو �دو �ه سمت در خرو�� 

محوطه رفتم درو �از کردم 

� تو ما � اش ن�ا� �ه خ�ابون انداختم حس�� ش��
مت از خ�ابون رد شدم و �ه س.�شسته بود 

� اش رفتم هنوز متوجه حضورم �شد ە بودماش��

و �ا د�دنم  تقه ای �ه ش�شه زدم �ش و �اال اورد 
1922



ل�خندی روی ل�اش �شست 

 � :ش�شه رو داد �ای��

تظرماـ سالم عشقمم کجا بودی؟ دو ساعته من

خواب بودم ...

ـ سالم ات کو ؟اونم خوا�ه؟

اهووم الال کردە...

:�ا خندە گفت

� دیر شد هزا...ـ خ�� خب رتا �ار �دو ب�ا �ش��
...دار�م

1923



� و درو �ستم حرک ت کرد�م��ــــع پ��دم تو ماش��

ـ خب اول ب��م آزما�ش�اە 

س گ. �ا ده�� �از ن�اش کردم رفتم �ه عج�ب اس��
ن�ا� بهم انداخت

!ـ چ�ه چرا یهو سا�ت شدی ؟

ون دادم و گفتم :نفس ح�س شدم و ب��

!ه��� همینطوری...

وی بهم �م و �ه سمت اش برگردوندم �ا کنج�ا

1924



ن�اە م�کرد

!م��م حاال ن� شه آزما�ش ند�م؟...

ه از خون ق��ونت برم نکن...ـ معلومه که نم�شه 
!� تر�؟

م... نخ��

 ن��م و این حرف
�

اـ �س �� شدە که م��

...از آمپول � ترسم ...

وع کرد �ه خند�دن ��

1925



!چ�ه چرا م�خندی ؟...

�� اهم�ت فقط م�خند�د حر� روم و 
ە شدم و  سکوت  برگردوندم و �ه خ�ابون ها خ��

 �ه ر�ــع گذشت �ه جلوی آزما�ش�اە. کردم
� پ�ادە شدم �ل �دنم ��   حس رس�د�م از ماش��

� جلو اومدو دستم و گرفت. شدە بود وارد  حس��
شد�م 

روی صند� �شس��م تا ن��ت مون برسه

تاق پنج دق�قه �عد صدامون زدن �ا هم �ه ا
� ن�ا� بهم انداخ.آزما�ش رفت�م  تحس��

م تو  ـ اول من م��

رفت و  انقد اضطراب داشتم که متوجه �شدم �
1926



� اومد

 _ � خب خانو� ب�ا �ش��

از اخمای  �ا صدای �ه خانم پرستار م�ان سال که
�ف دارە درهمه اش پ�دا بود حسا�� �داخالق ��� 

ند� �ه خودم اومدم وارد اتاق شدم و روی ص
�شستم

� اتو �دە �اال_  خب آست��

تم کش�د�ا جلو اومد و پ��ه ی ال�� شو روی پوس
ابر شدد�دن آمپول تو دست اش ترس ام چند بر 

:ل�ام و بزور از هم �از کردم

1927



� هم�م ب�...� شه...خانوم...  اد؟� شه �گ��

م��م ب�اد ــ �ذار اول �ارم و انجام �دم ، �عد 

!رددستم و جمع کردم  �ا اخم بهم ن�اە ک

...اول �گو ب�اد �عد...

ون داد و از ا تاق خارج نفس پر از خشم اش و ب��
� اومد. شد طو� نکش�د که حس��

اونم  �اشدم که در برم از دست پرستارە، که
� اومدو دستم و گرفت ��ــــع . �شت �حس��

روی صند� �شوندم

 � ــ �ش��

1928



دادم �ا د�دن عص�ان�ت اش آب  دهنم و قورت

� �ا اخم داشت �ه پرستارە ن�اە �  کرد حس��

:�ه سمت امون اومد و گفت

چرا ...آروم تر... ـ داری چ��ار � ک�� خانوم
� ترسون�ش �ه خوردە �ا مال�مت تر

� دندوناش و  بهم  پرستارە �ا ش��دن حرف حس��
� اورد ا د و �ه خوردە صداشو �ای�� ان ف�� � ما م��

م شد ...خشم اش �م �شد هیچ ب�ش��

� ــ اقا ا�ه � خواین تو �ار من دخال ت کن��
ون � ب�� ...�فرمای��

1929



رفت �ا عص�ان�ت جلو اومدو آمپول و ازش گ

پرستارە �ا ترس عقب کش�د 

ی ن - � ذارم ا�ه قرارە اینطوری ازش خون �گ��
ین سوزن دست بهش بزنه چه برسه �ه اینکه تو ا

�خواد برە تو پوس�ش

م اش و پرستارە درحا� که نفس های پر از خش
ون � داد که جیغ نکشه ن � تند تند ب�� �اهش ب��

� ردو �دل شد اتاق  �ا عص�ان�ت از . من و حس��
خارج شد

� �ه جفت دستکش برداشت و پوش�د . حس��
�ه ال�� روی صند� چ�خ دارە پرستارە �شست پ�
رو برداشت روی پوستم کش�د

1930



؟... �� !...چ��ار � خوای �ک�� �  سوراخ دستم و م��
ە هااا ر �ه �ار �لد �ذا...سوراخ � ک�� دردم م�گ��

 � ب�اد حس��

 دردت اومد �� بزن تو ...ه�س حرف نزن -
گوشم خ��ه؟

ی روی ل�ام اوردم و  � :گفتم  ل�خند ش�طنت آم��

خودت گفت�ا...

ارە خودم گفتم �ای حرفمم � مونم  -

�اشه �ارتو �کن اقاهه...

1931



:ن�اهش و از گرفت و گفت

مشت کن دس�ت و رگ ات و پ�دا کنم -

:دستم و مشت کردم و گفتم 

د �ه چک آب دردم ب�ا...آروم بزن�ا اقای �ار �لد...
دار مهمونت � کنم 

زدل�خندکردوبهمن�ا�

ب�ند چشمات رو...ـ ز�ون درازی موقوف

خند�دم و چشمام و روی هم گذاشتم

چند ثان�ه ای گذشت 

1932



!�� شد �س... 

ـ �از کن چشماتو

ستم پ��ه رو روی د. آروم چشمام و �از کردم
:گذاشت و گفت

ـ تموم شد

متعجب ن�اهش کردم

؟... ارە داری شو�� !!...شو�� م�ک��
� و ...� ک��  این  م�دو�ستم تو اهل خون گرف��

گف�� �� تو که �لد نبودی � ...داستانا ن�س�� 
...الفمنم ع...د�گه ب�اد که انقد معطل �ش�م

1933



�د�ش �ا د. آمپول تو دست اش و بهم �شون داد
زم خون واقعا راست � گفت ا. ز�ونم بند اومد

!گرفته بود

...ـ �اشو ب��م دن�ا خانوم ، �اشو

ا �دون هنوز تو شوک بودم �اورم ن� شد واقع
� ازم خون گرفت  �ن دردی حس�� .!..کوچک��

� ام و � آروم از جام �لند شدم و � آست�� ای��
کش�دم

الم موهای توی صورتم و �شت گوشم بردم و ش
و مرتب کردم

بهت زدە �شت �ش قدم بر� داشتم 
ای درهِم پرستارە جلو اومد و �ا همون اخم یهو

1934



:حال بهم ز�ش گفت

ــ تموم شد؟؟؟

ـ �ا اجازە ی شما ارە

نارمون رد حر� �ه هردوتامون ن�اە � کرد از ک
��م و شدو رفت ماهم رفت�م و روی صند� �شس

ذشت منتظر جواب شد�م تق���ا ن�م ساع�� گ
د�گه خسته شدە بودم

� کرد رو  هر پرستاری از کنارمون رد � شد زوم
 � ...حس��

� چسبوندم :تم�ا عص�ان�ت گف. داشتم آم��

1935



� � جواب و م�دن؟... حس��

:متعجب بهم ن�اە کرد و گفت

د�گه ـ ع��زم اروم �اش �ا�د منتظر �مون�م

ە... 
�
اعصاب آدم و بهم ...خسته شدم ا

�زن م �خدا � گ�� ...�ا�ا خسته شدممم...م��
همینجا � خوا�ما

:تو �لو خند�دو پچ زد

غر نزن عشقمم...ه�سس -

تار جلو �ه پرس. �� اهم�ت روم و از برگردوندم

1936



اومد

ســ اقای مقدم جواب آزما�شتون آمادە ا

س �ا شد�م و جلو رفت�م ...�ا اس��

�ک م��م واسه ازدواج مش�� ند ار�نــ ت��

هر دو نفس راح�� کش�د�م

ـ خداروشکر

ازما�ش�اە  �ا ذوق برگه ی آزما�ش و گرفت�م و از 
� شد�م و حرکت ک. خارج شد�م رد�مسوار ماش��

1937



�م ـ خب ب��م حلقه هامونو �گ��

:مدرحا� که داشتم ذوق مرگ � شدم گفت

اخ جون حلقه...

م �ا عشوە �ه موز�ک �� کردم و صداشو ز�اد کرد
وع کردم �ه رقص�دن �� . 

�
اش و  ب�خ�ال رانند�

� کرد � خند�د ل�مو کش�د

ـ ق��ونت برم

� از حرکت ا�ستاد پ �ادە �ه ر�ــع گذشت ماش��
وی �ه دق�قا رو �ه ر . شدو درو برام �از کرد

موها��  .طالفرو�� بزرگ و ش�ک وا�سادە بود�م
م که �ه ور صورتم افتادە بودو �شت گوش

1938



...بردم

اووو...

ـ ب��م د�گه

واع ان. بهش ل�خند زدم و �ا هم وارد شد�م
...طال و زمرد و... گردن�ند و انگش�� 

 رفت�م و رو �ه روی فروشندە وا�ساد�م

� مشغول صح�ت کردن شدو منم �ه  حس��
چر�� توی طال فرو�� زدم

ود هیچ کدوم �ا این که تن�ع �اراشون خ�� ز�اد ب
� �ه سمت ام اومد. �اب م�لم نبودن حس��

1939



ـ خب تو�س�� انتخاب ک�� ع��زم؟

!نه دوسشون ندارم...

؟
�
!ـ جدا

اهوم ...

�ن انداخت دستم و گ رفت�ه ن�ا� �ه و���

ی که � خوای و � � ه فروشندە ـ ب�ا ب��م اون چ��
...�گو شا�د اون راهنمای�مون کنه

�اش...

1940



� صد :اش زدرو �ه روی فروشندە ا�ستاد�م حس��

اقا ب�خش�د -

ە کرد�ا دست بهش اشار . برگشت و ن�امون کرد

ب�ا اینجا �ارت دارم -

هش و رو �ا ل�خندی ملیح �ه سمتمون اومدو ن�ا
:صورتم چرخوندو گفت

ـ جااانم 

یچ گونه �ه ست انگش�� سادە � خوام �دون ه...
...نقش ن�اری

1941



ـ �ه لحظه

ی د � � چ�� اشت مثل این که خداروشکر �ه همچ��
� . چون �الفاصله �عد از حرفام رفت قد�  حس��

روم پچ آ. جلو گذاشت و موهام و ز�ر شالم برد
:زدم

... � این چه �ار�ه زشته �خدا...عه حسی��

:�ا اخم گفت

نم و زشت اینه که این و اون �ا چشماشون ز  -
سک کنارش و  � �ه م�� ا�سمقورت �دن و من ع��

1942



�که مو رو االن مثال تو این �ه ت...دیوونه...ا�ش...
ه؟دادی تو د�گه ک� منو ن�اە ن� کنه ن

-  � � چ...چرا ن�اە م�ک�� ون تو انقدر �ازم ن�اە م�ک��
ه خوش�ل هس�� که ز��ای�ات �ا پوشوندن �

ە � نم�� خوردە از موهات از ب��

 �س چرا موهام و � پوشو�� ...عه جدا؟...
هووم؟

:شونه ای �اال انداخت و گفت

...اون و د�گه خودمم نم�دونم -

:�ا خندە گفتم

1943



...احمق...

مه ای �ا د�دن فروشندە که �ا دوتا جع�ه ی � 
هش و رنگ توی دس�ش �ه سمتمون � اومد ن�ا
ە ازم گرفت و �ا چهرە ای غض�نا� �ه ��  ە خ��

:شد

 _ � ی که خوا...�فرمای�� � سته بودیناینم از اون چ��

ردو �ا �� از جع�ه هارو برداشت درش و �از ک
� �ا ��� جع�ه رو ازش  ل�خند جلو اومد که حس��

:گرفت

...اینجا نمون... برو -

1944



شد و  ن�اە بهت زدە ی ��ە ب�نمون ردو �دل
� �ا ط ال و عقب رفت و خودش و مشغول ور رف��

�اهش نقرە ها کرد اما گه گداری ز�ر چش� ن
� رو کرد بهم و � ا همون رومون � چرخ�د حس��
� ابروهاش جا خوش کردە بو  دند درە اخما که ب��
...جع�ه رو �از کردو رو �ه روم گرف�ش

� دوسش داری - ...بب��

سادە و  بزور ن�اهم و ازش گرفتم و رو انگش�� 
:ش�ک توی جع�ه قفل کردم

ی که � خواستم � !دق�قا همون چ��

...وااای چقدر خوش�ل...
1945



� انداختم �ه حلقه زل ز  دە بودن�ا� �ه حس��

ـ دوسش داری د�گه ارە؟

:ذوق زدە گفتم

ارە خ�لی�� ...ارە...

:گرفت  انگش�� از تو جع�ه در اورد و دستم و 

� خوام تو انگشت خوش�لت ب�ینمش -

دم که ل�خند ذ وقنا�م بزور ل�ام و بهم � ف��
تم فرو حلقه رو توی انگش. ت�د�ل �ه خندە �شه

1946



!خم شدو دستم و بوس�د. برد

ق��ونت برم که همه �� هم بهت م�اد -

:�ا خندە گفتم

ب�خش�دا قرارە زن آقای مقدم شم ...
�ه �و  �الخرە خانومه آقای مقدم �ا�د ...د�گه

گردن از �ق�ه �تر �اشه د�گه نه؟

ردو �ا �ا انگشت اشارش نوک بی�� ام و لمس ک
:ل�خند ذوق زدە اش گفت

...خ��ه که خودتم م�دو�� ...�ار��الا -

1947



 ر�ز خند�دم اومدم که جوا�ش و �دم که
:فروشندە گفت

...ــ چقدم بهتون م�اد

� �ا اخم �ه سمت اش برگشت حس��

�اتون د خالت ـ شما عادت دار�ن تو �ار مش��
؟؟؟ � کن��

 _ �  نزدم که چرا آم�� م�چسبون��
�

حر�

:�ا عص�ان�ت صداش �اال رفت

؟ -  هم بز��
�

ه؟داری �ا ن...جرات داری حر�

1948



ای ح�� بر . �ل طال فرو�� غرق در سکوت شد
انه چند لحظه حس کردم موز�ک آروم و عاشق
دو ای که �ه فضا آرامش �خش�دە بود قطع ش

!د�گه صدا�� نیومد

رز�د ��ە درحا� که از ترس �ه خودش � ل
:گفت

دآروم �اش�...من غلط �کنم...نه آقا...نه_ 

ن سا� مرد م�ا. فروشندە ی د�گه ای جلو اومد
. اشتس� د. بود �ا موهای تق���ا جو گند�

ا سکوت حا�م رو در هم �شکنه اونم نه �
...خشونت �ل�ه �ا آرامش

1949



� من ...آروم �اش�د آقا - امری هست �گ��
درخدمتم

...رو کرد �ه ��ە و فرستادش �� �ارش

� �ا د�دن رفتار آقاهه که �ا اخال ق و رفتارە حس��
� تا آسمون بود �ە حرف و � . از کرد��ە زم��

طال و  �ه �و�س. خداروشکر حلقه هارو گرفت�م
...�ه دس�بند خوش�لم گرفت�م و 

و  ن اومد�م �عد از حساب کردن از طال فرو�� ب��
دن �عد از � کر . و را� مزون عروس شد�م

ی کوتاە �ه مزون عروس رس�د�م و و  ارد مس��
شد�م

ه دوتا دخ�� تق���ا همسن و سال خودم �
:استق�المون اومدند

1950



ــ سالم خوش اومدین

� رو ن�اە � کردند و حرف دند همه اش حس�� � م��

مر�� ام و  واقعا �م �م داشت �اورم � شد که نا 
� کس د�گه ای و ن� ب�ن !نداونا �جز حس��

� ن�ا� بهم انداخت اخمم و د�د ب رگشت حس��
:�ه سم�شون و گفت

ما انم این خ...ـ من نیومدم ل�اس عروس �گ��
...ل�اس عروس � خواد

ا �ا حرص بهم ن�اە کردن لب و لو  چه شون و دخ��
ای�مون کج کردند و س� کردند �ه داخل راهنم

واسه  هر چند �ا د�د�شون شوق و ذوقم و . کنند
� رفته بود !خ��دن ل�اس از ب��

1951



� ...ــ �له م�دونم  �فرمای��

�گه ای مجبور شدم �اهاشون برم درواقع راە د
� تو�ستم نداشتم  انقدر وقت �م بود که اصال ن

دوس  لج�ازی کنم و ند�دە ��م ل�اساشون رو 
ندارم

ا ازمون دور ش. �اهم جلوتر رفت�م دنددخ��

:دم�ه جوری که ک� متوجه �شه حر� پچ ز 

اصن تو چرا اومدی تو هان؟...

!ـ �ا م�� دن�ا؟

؟�جز تو مگه ک� د�گه هم اینجا هست...

1952



راشون ـ عشقم ن�اە دورو برت کن همه �ا شوه
اومدند 

راست  ن�ا� �ه دو رو برمون انداختم واقعا 
س اصال دلم ن� خواست فکر کنه ح. � گفت

 ک
�

ه زدم �ش�مو�� بهم دست دادە �س�ت �ه حر�
� هم �� اهم�ت ن�اهم و ازش گ رفتم واسه هم��

برگشتم و �ه ل�اس عروس �شت �م چشم 
دوختم 

 یهو دستاش دور حلقه کرد و خودشو بهم
...چسبوند و �ش و توی گردنم فرو برد

� زشته... عه نکن حس��

...ـ زشته چ�ه؟ شوهرتما

1953



 آد �خدا االن �� �...جلو �ق�ه زشتههه...
...� ب�نه

...ـ � خوام همه �دونند که مال م�� 

...روا�� اینجااا؟؟؟...

� ل�اش و �ه گردنم چسبوند و �ا لح�� ت ح��ک آم��
:گفت

ـ اووووم

�� اخت�ار خندە ام گرفت

1954



درد اینجا جاش ن�ست...

��دو � خوای خ��د م...�س کجا جاشه هووم؟ -
ب�خ�ال ش�م ب��م خونه؟

:متعجب گفتم

؟...
�

!جدی که ن� �

نخ��  -

نفس راح�� کش�دم 

...� دو�ستم شوخ�ه...خب خداروشکر...

1955



:�ا خندە در ادامه گفت

رر �امال جدی گفتم - نخ��

دلم . حس کنج�او�م �دجور �ل کردە بود
ە خ�� د هارو � خواست �دونم آ�ا واقعا حا��

�م خونه ب�خ�ال ش�م اونم �ا این وقت �م و ب� 
!�انه

�اشه ب��م...

:متعجب گفت

!واقعا؟ -

1956



اهوم ب��م...

. ردمبرگشتم و ن�اهش ک. خودش و ازم جدا کرد
و تنگ  �ه تای ابروش و �اال انداخت و چشماش

...کرد

!ارە؟ -

...ب��م...ارە د�گه...

ی روی ل�اش �شست � � قد.ل�خند ش�طنت آم��
عقب  جلو گذاشت خم شد که ل�ام و ببوسه که

:کش�دم و گفتم

کجا   مثل اینکه متوجه ن�س�� ...اینجااا؟؟؟...

1957



وا�ساد�م هااا

و انگشتاش و آروم توی انگشتام چفت کرد
قدم  ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت در خرو�� 

ند قدم تند ت. مجبور شدم دن�الش برم. برداش��م
...بر� داشت   

� آروم�� ... � صورتم ز ...حس�� خم و � خورم زم��
ز�� م�شه ها

� و �از کرد � گفت. درە ماش�� :و خشمگ��

-  � �ش��

:فتمدرحا� که شوکه فقط ن�اهش � کردم گ

1958



ی خونه... ؟حاال واقعا � خوای منو ب��

ە �ا همون اخمای تو هم اش فقط بهم ن�ا
...� کرد

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

م... ...نه هافردا عروس�مو ...ب�ا ب��م ل�اس �گ��

� چس��دم و تنها چ ی که یهو �ه �دنه ی ماش�� � ��
��  � تو�ستم احساس کنم بوسه های �� در 

� بود اونم وسط خ�ابون !حس��

ادم که دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار د
برومون اما �ل�م ازم جدا شه تا �� � نرس�دە آ

...ان�ار نه ان�ار

1959



دش و �ا صدای خانو� که �شت �مون بود خو 
کرد که   خانومه �ه جوری ن�اهمون. ازم جدا کرد

ر�� خودمونم داشت �اورمون � شد که �ه م
 �  دار�م هر چند منم جای اون بودم هم��

� کردم  فکرو

هتون �شون قرار بود ب�ا�د ل�اسارو ب...ــ ع��زم
!�دم

� و ن�اە کردم اما اون برعکس من ج ای حس��
خواست �ا مثل این که � . د�گه رو ن�اە � کرد

 کنه و �گه این �ارش تمام اف�ارە خانومه رو خن�� 
...که ما �اری ن� کرد�م

اور هه ارە جون عمه ات اونم �ا�ول ��ــــع �
...کرد

1960



:رو کردم �ه خانومه و گفتم

اسمون داش��م � اومد�م �ه �اری و ...ارە...ِام...
پ�ش اومد

 ل�خند مرموزی روی ل�ای خانومه �شست و 
�شت �ش قدم . ن�اهش و ازمون گرفت

برداشتم و حر� پچ زدم

�ذاری؟؟؟ تو نم�دو�� تا فردا دندون رو ج�گر ...

دستم و گرفت و �ا شص�ش پوست سف�دو 
شفاف ام و نوازش � کرد

1961



...عه این چه حرف�ه معلومه که � تونم -

:خانومه رو کرد بهم گفت

ب�ا ع��زم_ 

...رفت

 �  قرار ق�ل این که تحت تاث�� نوازش های حس��
ون م تند دستم و از توی دس�ش ب�� کش�دم و   �گ��

:گفتم

ە تا دندونام توی گوشت �دنت ف... � به�� رو نرف��
�ل عرو� و �شدم قاتل ات اونم دق�قا �ه روز ق
ی جلوی خودت و �گ��

1962



ندە ن�اهم و از چشماش که خ. تو �لو خند�د
د گرفتم و �شت � خانو  � مه توشون م�ج م��

...رفتم

دهیچ چند مدل ل�اس شل�غ،�ل�غ بهم �شون دا
کدومشون �ه دلم ن�شست

:خانومه گفت

ـ چطورە ع��زم؟

ه�چکدومشونو دوس ندارم...

این تا من ــ خب ع��زمن شما �گو چه مد� � خو 
هم راهنمای�تون کنم

1963



�سندمراسش من ل�اسای سادە رو ب�ش�� � ...

�ف ب�ار�ن ــ اووو �له ���

جلو جلو رفت �شت �ش راە افتاد�م

�� افتادیهو چشمم �ه ل�اس عروس سادە ی ارو�ا

همینو � خوام ...واااای این...

�ا ذوق �ه سمت ل�اس عروس رفتم 

�ف ب�ار�ن... ــ �ه �ه اتاق پرو تا  بنظرم عال�ه ���
��م ب�ار�ش خدمتتون

� روی صند� �شست و منم همراە خا نومه حس��

1964



اس و �ه �مک خانومه ل�. وارد اتاق پرو شدم
 خ�� دوست داشتم. پوش�دم ف�ت تنم بود

� و سور�رایز کنم اما خب احساس �  کردم حس��
�عدشم  خ�الم آسودە ترە. ن�م ب�اد به�� �اشه

ز م�شه فردا که ل�اس و بپوشم حسا�� سور�رای
ە د�گه ...دلش غش و ضعف م��

ز الی در تقه ای �ه در زدە شدو خانو� �ش و ا
:تو اورد

ون شوهرش � خواد ب�ا - د ب�ینت اشمژ�ان ب�ا ب��

...�ا چهرە ا�� خن�� �ه خانومه زل زدم

�گه ��م ش�طونه م. اقا شا�د منم نخواد ب�ینمت
1965



ە تا �ه خودم اومد. نذار�ن ب�اد توهااا م د�دم دخ��
...ا�من موندم و �ه اتاق خ. رفت و درو �ست

دند خودم ن�اە تو آینه ها�� که دور تا دور اتاق بو 
کردم

...چه ج�گری شدی تو دخ�� ..جان جان ...

 � یهو صدای در حد مرگ ذوق زدە ی حس��
فضارو پرکرد

ارە واال چه ج�گری شدیی�� تو دخ��  -

� و ن�اهش کردم روم درحا� که آ. تند برگش��
مون ر�تم آروم �ه سمتم قدم بر� داشت منم �ا ه

1966



...عقب عقب � رفتم

... � � �خوای �اری ک�� جیغ م�� نم همه �خدا حس��
!ب��زن تو اتاق ها

ش�طنت  ل�خند مرموز روی ل�اش پر رنگ تر شدو 
و ب�ش�� شد ر یهو �ه د. توی چشماش ب�ش��

چس��دم

ە آب...دیوونه �ازی در ن�ار توروخدااا... رومون م��
!ها

نمون فاصله ی ب�. بهم نزد�ک و نزد�ک تر شد
� رفت و آروم �ا  صور�ش و جلو اوردم. �امال از ب��

!...ل�اش، ل�ام و نوازش کرد

مهمه  برای چند لحظه حس کردم نه زمان برام
1967



!نه جا�� که توش ا�ستادم

 شا�د . تا حدودی هم دلم گ��ه � خواست
� �ا ح ر�ات دل�ل اش شعله ای که بود که حس��

ترس  شا�دم! تح��ک کنندە اش روشن کردە بود
از کنه و �� از این که هر آن ممکن بود �� درو �

ضعی�� سالم و عل�ک ب�اد تو و ب�ینه تو چه و 
ستم هس��م �ا اینکه من هیچ جورە ن� تو�

...درمقا�ل اش مقاومت کنم

 دست اش و دور �مرم بردو �ا این که ه
�

نوز اتفا�
مارە ب�نمون نیوفتادە بود نفسه هامون �ه ش

� در گوشم پچ زد. افتادە بود :خشمگ��

 ...فک کنم -
�

نم تا من ن� تو ...فک کنم راس م��
!فردا دندون رو ج�گر �ذارم

1968



...حرفش و ب��دو �ا ل�اش خفه ام کرد

ه ادامه �� اخت�ار دستام و دور گر�ش بردم و �
ع که که درک این موض� . دادن �ش��ق اش کردم

ر منم مثل اون ح��ص شدم �اعث شد وح�� ت
!�شه

ە چرخ�دە شدو �ا صداش قل� م اومد یهو دستگ��
�  اما . تند ل�امو ازش جدا کردم. تو دهنم حس��

. �ش شددستاش و �ه در چسبوند و مانع �از شد
دامه �ش و توی گردنم فرو برد و �ه �ارش ا

...داد

:آروم و نگران لب زدم

... � �� به...�خدا �ارمون درست ن�ست  ...حسی��
؟ ن�ست ب�خ�ال ��

1969



...�� اهم�ت �ه من �ارش و � کرد

صدا  صدای خانومه رو � ش��دم که دوستاش و 
د که ب�ان �مک اش درو �از کنند � ...م��

� دست بردار ن�ست واسه  � دو�ستم حس��
:همینم داد زدم

ون هست؟...اهااای...  فک کنم...ک� اون ب��
...در مش�ل دارە �از نم�شه

...م کردتند خودش و ازم جدا کرد و متعجب ن�ا

دیوونه شدی؟؟؟؟ -

ی چ��ار ن� فه� دار ...من دیوونه شدم �ا تو...

1970



ی و �ال د�مه ی خامو�� مغزت و زد...م�ک�� 
تمام

...ق��ونت برم -

ددستم و جلو برم که حرفش و ادامه ندا

...ه�س حرف نزن...

. و برداز در جدا کردو توی ج�ب اش فر  دستاش
ە شد و گ :فت�ا ق�افه  ای �� حس بهم خ��

دس�ت درد نکنه د�گه  -

ی خورد توی �م � م داشت. یهو حس کردم چ��

1971



� تو �غلش گرفتم و � ا � افتادم که حس��
:عص�ان�ت داد زد

� ممکنه ک� - � که نم�گ�� �شت  انقدرر احمق��
� و م�این مثل �او �تون � نداز�ن �...در �اشه ای��

تو؟؟؟

�غلش  خودم و از تو . سکوت همه جا رو پر کرد
ون کش�دم ا نگرا�� موهام و نوازش م�کرد و �. ب��

:گفت

خو�� ع��زم؟ -

:درحا� که هنوز گیج و هنگ بودم گفتم

1972



داد نزن...خ��م...خ��م...اهوم...

...برگشتم �ه سمت خانوما

ر��ارم؟م�شه �کیتون ب�اد �م�م کنه ل�اسم د...

ا جلو اومد �� از دخ��

ارە چرا که نه_ 

�ارشونبرگشت و �ق�ه رو راهنما�� کرد برم � 

ــ خوش�لم ب�ا ل�استو در ب�ارم

� ن�اهش و  ە حس�� روم  �ا ش��دن جمله ی دخ��
1973



...چرخوند طوال�� و البته نها�� 

ون ...برە �الخرە مجبور شد ب�خ�ال �شه و ب��

ون او  مدم جلوی در ل�اس و در اوردم و از اتاق ب��
 � رفت�م  ل�اس و تح��ل گرفت�م و �ه سمت ماش��

� ل�اس و روی صند� عقب گذاشت و  حس��
�شس��م

:ردیهو �ا صدای �لند سکوتمون و متال�� ک

!خب -

ه ام از ترس از جام پ��دم دستم و روی س�ن
گذاشتم

ت عاد...وای عشقمم آروم�� ترس�دم �خدا... 

1974



 آدم و سکته) خب(یهو�� �ه ...کرد�ا
�

م�دی م��

:خند�دو لب زد

...دشمنت سکته کنه...خدانکنه -

� و روشن کردو راە افتاد�م ماش��

ی �خور�م � ...ـ ب��م �ه چ��

معلومه خسته شد�ا...

نه �ا�ا اصال -

1975



 ... � حس��

ـ جان؟

�م هووم ؟...  کت و شلوار تورو � �گ��

ـ ق��ونت برم امروز �شد فردا

!فرداااا؟...

ـ ارە د�گه

شلوار  � خوای دق�قا روز عرو� ب��م کت و ...
�م؟؟؟ ا�د تا ساعت دوازدە ش�م شدە �...�گ��

امروز همه ی �ارامونون انجام �د�م

1976



....انقد حرص خوردن ندارە که ، ـ چشمم

� انداختم د ستم و ن�ا� �ه صند� عقب ماش��
ام گذاشتم وحلقه ها رو اوردم و روی � دراز کردم

� ام گه،گداری �ه ن�ا� بهم � ن داختحس��

... � ...ق��ونتون برم شما چقد خوش�ل��

:�ا لح�� �امال جدی گفت

ی �ه جز من ابرا � ز عالقه کن�اـ د�گه ن�ینم �ه چ��

.!..چقدم جدی بود . ن�ا� بهش انداختم 

:�� اخت�ار خندم گرفت

1977



نو تو انقد حسودی که چشم د�دن احساس م...
�س�ت �ه حلقه هامونم نداری؟

...ـ نه 

جلو رفتم و مح�م گونه شو بوس�دم

ـ عه عه تصادف � کن�م  ها

�عت �م شدە اش و ز�اد کرد 

مونم�شت فر ...ـ اخه ع��ز من این چه �ار�ه

�ا خندە �جام �شستم

1978



شتم حلقه هارو دو�ارە تو جع�ه هاشون گذا
� از حرکت ا�ست اداز جلوی �ه رستوران ماش��

� پ�ادە شد�م و وارد شد�م  ماش��

 � � دستامون روی �� از م�� های  �عد از شس��
�ارسون جلو اومد.چهار نفرە �شس��م 

ن�ا� . غذاهارو سفارش داد�م و منتظر موند�م
� انداختم �ا اخم �ه صفحه ی گ وش�ش �ه حس��

زل زدە بود

؟... هوی کجا��

:�شو �اال اورد و عص�ا�� گفت

ـ هوی چ�ه �� ادب

1979



:ل�امو او�زون کردم و گفتم

ب�خش�د خوو...

بودم دو�ارە �ه گو�� اش زل زد کنج�او شدە

... � حس��

دو�ارە �شو �اال اورد

ـ جانم؟

حواست کجاس؟...

1980



ـ ه�جا

�اش نگو...

ردو �� توجه �ه حرف ام گو�� اش و خاموش ک
کنار گذاشت

...اصن �دە ب�ینم اون گوش�تو...

چشاش قلم�ه شد

!ـ چ�� ؟

گو�� ات و �دە ن�اە کنم...

1981



!...ـ م�دو�� که گو�� �ه وس�له ی شخص�ه؟

...من و تو که شخ� و خصو� ندار�م... 

!...ـ �ع�� �� ؟

عههه �دە د�گه ...

شت دست ام و �ه سمت گو�� اش بردم �ا وح
بهم ن�اە م�کرد

�ا  هارو �از کردم pmگو�� اش �دون �سورد بود 
سوف�ا  داشت �ا . د�دن اسم سوف�ا قل�م وا�ساد
چت � کرد؟

1982



. هاشون �از شد pmاسم اش و لمس کردم و 
د های سوف�ا �ا پ�شوند و �سنو  pmهمه ی

!عشقم بود

حر� جلوش  عصا�م بهم ر�خت گو�� و
گذاشتم

ب�ا �گ�� ...

رگردم انقد عصا�م خورد بود که دوس داشتم ب
مر�م و خونه و� ترجیح دادم آروم � جام بت
 نزنم گو�� اش و برد

�
اشت و تحمل کنم و حر�

توی ج�ب اش گذاشت

� �غل �مون که �ه دستم و ز�ر چونه ام بردو �ه م��
زوج جوون بودن زل زدم

...چقد خوش�خت بنظر � اومدند

1983



وت هام و انقد دلم اشوب بود که مدام کف ن�م ب
� � ک���دم �ه زم��

دت که ـ دن�ااا، �خدا برات توضیح م�دم، خو 
ە خوشم ن م�اد، اون م�دو�� من اصال از این دخ��

...ب�خودی گ�� دادە

مهم ن�ست...

...ـ حتما هست که حالت �د شدە د�گه

:�ا عص�ان�ت ن�اش کردم

ە فردا روز عروس�مونه ها ا...ارە مهمه... ین دخ��
شه هان؟ی احمق چرا �ا�د �ا تو در ارت�اط �ا

1984



ە  صد �ار بهت گفتم من �ا ...ـ ارت�اط؟؟؟ این دخ��
...هیچ ارت�ا� ندارم چرا نم�فه�

اش�ام �از�ر شد

حتما �ه ...م�دە ؟pmا�ه نداری چرا بهت ...
ی ب�نتون هست د�گه � ...چ��

ر اورد�ا عص�ان�ت گو�� اش و از تو ج�ب اش د

� گذ اشت و نم�دونم �� شد که گو�� و روی م��
وع کرد �ه حرف زدن لو خودم و ج. �ه اقا ��

...کش�دم که صداش و واضح تر �شنوم

الوو_ 

1985



؟ ـ الو سالم عمو جان خو��

ازدواج ات  ــ سالم ��م ق��ونت برم م�ارک �اشه
ت چند �اری � خواستم بهت زنگ بزنم وق

نکردم ب�خش

ا�ت �ه �...ـ این چه حرف�ه عمو اش�ال ندارە 
مسئله ای �اهاتون تماس گرفتم

جانم �گو ع��زم؟_ 

ـ در مورد سوف�است

�از چ��ار کردە ؟! ...ــ سوف�ااا؟

1986



کنم دم �ه   ـ از وق�� که فهم�دە � خوام ازدواج
نه تورو خدا جلوشو �گ��  � �ن من دق�قه زنگ م��

ونم �اهاش نمیتونم هر �ار بهش �فهمونم که نمیت
 کنم

�
زند�

؟
�

 چشم چشم خودم درست اش!...ــ جدی م��
م�کنم تو خ�الت راحت

ـ خ�� ممنون ب�خش�د مزاحمتون شدم 

ــ نه �ا�ا خواهش م�کنم خ�الت راحت 
ە...�اشه  کت ...؟راس�� �ارو �ار خوب پ�ش م�� ��

...سوف�ا...و م��م

درە  نذاشت ادامه �دە تند گو�� و برداشت و 
1987



:آروم پچ زد. گوشش گذاشت �اشد

� االن م�ام - ...�ش��

.. متعجب فقط ن�اهش � کردم

. دم�ا ش��دن م�المه اشون نفس راح�� کش�
ود خداروشکر همونطوری که ق�ال هم گفته ب

� اون و سوف�ا ن�ست ...ه��� ب��

� گذاشت  .�ارسون اومد غذاهارو روی م��
ی ا � رستوران و از ز�ر نظر گذروندم خ�� ز حس��

� هم ترجیح دادم منتظر  ش نبود واسه هم��
وع کن�م ...�مونم که ب�ادو �اهم ��

1988



•••

 � "حس��

 کردم و گفتم
�

:پو�

س� ام و � کنم...چشم...�اشه عمو جان...

� سوف�ا حساسه - زودی احساسا�� ...بب��
ردە �ه خو ...خودت که به�� � شناس�ش...م�شه

ر ب�ادمراعات حالش �کن تا �ا این قض�ه کنا

ات حال نکنه تا آخر عمر �ا�د مراع...تا �؟...
ست �ا اومد�م سوف�ا نخوا...اون و �کنم عمو؟

1989



من چه  اونوقت...قض�ه ی ازدواج من کنار ب�اد
ا�د �ه دن�ا هر �ار �...خا� توی �م ب��زم هووم؟

� من و سوف�ا  توضیح �دم که ه��� ب��
...شما خودتون و جای من �ذار�د...ن�ست

ه گفتم ک...آروم �اش...آروم �اش �� جان -
احم ن� ذارم د�گه مز ...�اهاش حرف � زنم

زندگیتون �شه خ��ه؟

خ��ه...ا�ه بتون�د ا�ه �شه که ارە...

...فقط -

؟... ی شدە؟!...فقط �� � چ��

� ن�اش  - فقط انقدر �اهاش �سنگ��
1990



 � �چه گناە دارە...حس��

اد بزنم و دلم � خواست �ک �ار برای هم�شه ف��
امت واج! ��م عمو جان �ه بزرگ�� م�� اح��

 گوشام و 
�

م و  درست، و� حق نداری بهم �� �گ��
اطاعت  چشمام و ب�ندم و تا ا�د از دستوراتت
ت بزنه �ه �ش و � ال�� �ە کنم که م�ادا دخ��

...خودش ب�ارە

دم و آت�ش عص�ان�ت ام  اما �از هم ل�ام و بهم ف��
...و �ه راست �ه درونم هدا�ت کردم

:حر� لب زدم

چشم...

امه ی انقدر عص�ا�� بودم که نه م�� �ه اد
1991



و  گو�� . گفت وگو داشتم نه خداحاف�� ازش
زنگ  قطع کرام و خاموشش کردم که د�گه ک�
...نزنه و �ل عص�ان�تم و حواله اش کنم

غذا ق � دم وارد رستوران شدم و �ه سمت م��
�ش ور دن�ا تک�ه دادە بودو �ا گوش. برداشتم

وش�ش و جلو رفتم �ا د�دنم هول شدو گ. � رفت
� گذاشت ...خاموش کردو روی م��

!عه اومدی؟ -

...صند� و دادم عقب و �شستم

چرا نخوردی؟...

1992



وع کنم مش - �ل�ه؟وا�سادم عشقم ب�اد �عد ��

...�م و �اال بردم و ن�اهش کردم

...ل�خندی روی ل�ام �شست

...نه واال چه مش��...

�دن کوتاە خند�د درحا� که دلم واسه خند
� ضعف � رفت که ا�ه جا بود و ل �اسام همچ��
:کث�ف ن� شد �س میوفتادم گفتم

خ�الت راحت شد خانوم؟...

!از چه �ا�ت ؟ -

1993



سوف�ا د�گه...

 فک کردم ��ە �دی...راحت شد...ارە...اها -
شدی

 خوای ب�ینم دن�ا خانوم شما � �...عه جدا؟...
�ه بندە اعتماد ک�� هووم؟

وا عشقم من �ه تو اعتماد دارم -

ارە �امال مشخصه...

•••

1994



"دن�ا

... � ق بهم ح...من بهت اعتماد دارم...عه حس��
توهم �ا�� عص�ا�� � �� ...�دە خوو

ە ی کثافته آشغاله هَر ...د�گه ...دخ��

ای گرە اومدم ��م هرزە که تازە متوجه ابروه
رت آب دهنم و �ا نصف حرفم قو . خوردش شدم

ی نگفتم � ...دادم و د�گه چ��

:�ا عص�ان�ت صداش �اال رفت

.  ..�اری هاااد�گه �شنوم این �لمه رو �ه ز�ونت ب -

ر ن�ا� �ه دورو ب. �غ�� کنج �لوم �شست
لم د. همه داشتم ن�امون � کردند. انداختم

و � خواست قاشق توی دستم و پرت کنم ت
1995



م برگر  . دم خونه�شقاب و �� حرف �ه تا�� �گ��
ون دادو گفت :نفسش و �الفه و عص�� ب��

ن� خواستم �ت داد بزنم...ب�خش�د -

�ش�� �ه حاال که معذرت خوا� کردە بود �غض ب
�فهمونه  �لوم فشار اوردو ان�ار � خواست بهش

 که چقدر دلم و شکوند و چقدر از دس�ش
دلخور شدم

ودم و اما من فقط دلم � خواست خا� کنم خ
ت ح�� ا�ه هزاران راە وجود داشت من دس

!گذاشتم رو عص�ان�ت

:دملب ز . درحا� که س� داشتم آروم �اشم

م حالم از خودت و دخ�� عموت به...حالم...
1996



اقا خ�� اتف...از هردوتاتون متنفرممم...� خورە
ە بری همون خول و ...هم بهم م�این چله  به��

ی ه منو تو �ه درد همد�گ...هرزە رو �گ��
...ن� خور�م

. فتمن�اهم و از چشمای �� حس و منجمدش گر 
جمع کرد  �اشدم و ک�فم و برداشتم و همزمان �ا 

:وسا�لم و مرتب کردن شالم گفتم

دازە اش اون حلقه ای هم که گرفت�م �ا�د ان...
ی...�اشه �سش �دی  حاال ا�رهم نبود � تو�� ب��

ی واسش ...سایز انگشت اش و �گ��

ز کنارش رد �ه ورە شالم و روی شونه انداختم و ا
ون اومدن از رستوران. شدم ن� توی �اد خ. �ا ب��

صورتم �خش شد که �اعث شد نفس عم��� 

1997



...�کشم

...دلم خنک شد...آخ�ش...

�ارە ب��م �ه خوردە منتظر شدم ب�اد از دلم در ب
ی �ش !د�ق�ه ی خ��دامون و �کن�م که خ��

رە غذاش آروم برگشتم د�دم �شسته و ب�خ�ال دا
!و � خورە

:�ا چشما�� درشت شدە ز�ر لب گفتم

ت �ع�� ن� خوای ب�ای ازم معذر ...احمق...
...خوا� ک�� 

اقعا نکنه حرفا�� که زدم و جدی گرفته و و 

1998



ە؟ !...� خواد برە سوف�ارو �گ��

ه نکنه حلقه ی خوش�لم و � خواد �دە �
سوف�ا؟؟؟

!...وای ل�اس عروسم

مت اش �ا �ا عص�ان�ت وارد رستوران شدم و �ه س
:تند کردم و ز�ر لب پچ زدم

د کور خوندی مگه از روی جنازە ی من ر ...
 ���...

...روی شونه اش زدم

م کردآروم و �ا چهرە ای خن�� برگشت و ن�ا

� نداری؟؟؟...  برای گف��
�

ِاە �ا نن حر�

1999



د فرو ن�اهش و ازم گرفت و چن�ال و توی ساال 
:برد

ن� شناسم شمارو -

...قل�م از جا کندە شد

:�ا چهرە ای بق کرە گفتم

... � عصا�م خوردە ها...حس�ی��

�ه  اصال ...من چ��ارت کنم خانوم...خب �اشه -
...برو دن�ال زندگ�ت...من چه؟

...د�گه داشت اش�م و در � اورد

�ل درحا� که حلقه ی اشک توی چشمام �شک

2000



ە شدم  �ارسون اومدو اون �� . شد بهش خ��
م �ه رو کرد. اهم�ت بهم �اهاش صح�ت � کرد

�ارسون

و ته  �ه �� جوون موهای بور . روش زوم کردم
...ر�ش بور و چشمای مشک�ه مش�

آقا ب�خش�د...

ش و ن�ام کردو �ا ل�خندی که �ادر صورت ا
� کردە بود گفت :دل�ش��

امری دار�ن؟...جانم -

 � ...�� اهم�ت �ه حس��

د� جلو �ع�� م�شه گفت �� اهم�ت تر از اون ق
و �شت  موهام. گذاشتم و �ه ��ە نزد�ک�� شدم

2001



ذب ن�اە ج. گوشم بردم و شالم و دادم عقب
ثان�ه  کنندە ام و توی چشماش چرخوندم که �ه

تر  نکش�د پوست سف�دە ما�ل �ه زردش، زرد 
!شد

:�ا عشوە گفتم

سم ...� شه... � شه اسمتون و ب��

دستم  لب �از کرد که اسمش و �گه که یهو مچ
� زندو�� شدو �ا �عت بر  ق و توی دست حس��

ون !�اد از رستوران کش�دم ب��

:نفس نفس زنان گفتم

مچ دستم و خورد ...چته دیوونه...
آروم�� ...کردی

2002



لند �ه جوری داد زد که موهای �شت گردنم �
:شدو �ل �دم یخ زد

ە � شدی که واسه ی این و  - اون  انقدر خ��
؟ ی � کن�ی�� هان؟...اونم جلو چشم من؟...دل��

:بزور ل�ام و حرکت دادم و گفتم

رم �� مگه نگف�� ب...مگه نگف�� ن� شناس�م؟...
زندگ�م؟

:�ا همون صدای �ه اوج رس�دە گفت

� �مشو �ش...من ب�جا کردم...من غلط کردم - ��
� تا �ه س�م اخر نزدم و �ار د س�ت ندادمتو ماش��

2003



سم ازش �ا د�دن عص�ان�ت اش �ه جای این که ب ��
روم �ا ح�� عص�ا�� شم و جلوش �م ن�ارم آ

ارە � د�دم د شا�د دل�لش این بود که! شدم
!تاوان عص�ا�� کردنم و �س م�دە

ور جلو رفتم روی پنجه وا�سادم دستام و د
ش پچ آروم در گوش. گرد�ش بردم و �غلش کردم

:زدم

....نفسم آروم �اش...

...ددستاش و آروم دور �مرم بردو �غلم کر 

چرا انقدر منو اذیتم � ک�� دن�ا؟  -
ابون �خدا از دس�ت � �ه کوە و ب�...هووم؟

2004



...� ذارم

ازش جدا شدم و متعجب ن�اش کردم

جرا�ش و داری؟...

خند�دو �ش و ز�ر انداخت

ه اقای مقدم امشب که رف�� خونه خوب �...
رو امضا  فردا فکر کن که ا�ه ز�ر اون عقدنامه
. ذیتم ک�� ک�� د�گه حق نداری �م داد بز�� و ا

ق د�گه ح. د�گه حق نداری بهم دستور �دی
شدی از  نداری وق�� از دستم ناراحت و عص�ا�� 

ون ...چون من...خونه بز�� ب��

2005



...خب �ق�ه اش ...اف��ن �ار��الاا -

:گرە ابروهام و �از کردم و گفتم

...من...چون من...

تو �� هووم؟ -

رهم اشک توی چشمام جمع شدو �غض �لوم و د
د :آروم لب زدم. ف��

چون من� احمق طاقت دور�ت و ندارم...

دم و روی م وهام دستم و گرفت و تو �غلش ف��
و بوس�د

2006



...منم طاقت دور�ه تورو ندارم دن�ام -

م و مشامم و از بوی عطرش پر کردم و چشما
تصور  �� اخت�ار خودم و تو ل�اس عروس. �ستم

جیغ زدم و ازش جدا شدم. کردم

� ...وااای ای...  ب�چارە ...�د�خت شدم حس��
حاال چه غل� �کنم؟؟؟...شدم

د گ � � �ا لح�� که ترس توش م�ج م�� :فتحس��

 آروم �اش �گو �� ...آروم �اش!...ـ �� شد ؟
!شدە

2007



� رزرو وقت سالن واسه م��ا�م ... ...حس��

 چشمای درشت شدش �ه حالت معمو� تغی�� 
ە شدە نفس راح�� کش�دو رنگ پ��د! ش�ل دادند

نفس عم��� . �ه صور�ش برگشت
ە شدە بود گ کش�دو :فتدرحا� که بهم خ��

...خدا ��م چ��ارت نکنه -

ر داری چرا همینطوری وا�سادی برو ب!...چ�ه؟...
 دست �جنبون �ه �اری...منو ن�اە م�ک�� 

م؟؟؟فردا �ا این وضع م�خوام عروس ش...�کن

ن دخ�� �ه ای...ـ اوال که مگه وضعت چشه
رو زد  �عدشم پ��ا �� �ه ارا�شگرت...خوش��

که واسه فردا واست وقت رزرو کرد

2008



؟...
�

وای دست اش درد نکنه !!...جدی م��
داشت قل�م وا�م�ستاد

...ـ خدا نکنه ق��ونت برم

 � دس�ش و �شت کتفم بردو �ه سمت ماش��
شلوار  �ه �ه فروش�اە بزرگ کت و . هدایتم کرد

رفت�م

لوار مش� �عد از چند �ار پرو �الخرە �ه کت و ش
شست وکراوات خوش�ل اش �ه دلم � �ا جل�قه

ون اومد�م �ه نفس ع میق حساب کرد�م و ب��
کش�دم

د�گه �ا�د چ��ار کن�م؟...

2009



...ـ معلومه خسته شد�ا

حرف خودمو �ه خودم �س م�دی؟... 

:خند�د و گفت

� ب��م  ...ـ �ش��

!�ع�� تموم؟...

:ل�مو کش�د و گفت

ـ ارە خوش�لم

� ام او  � درو �ستم حس�� مدو �شت پ��دم تو ماش��
2010



دم حرکت کرد�م انقد خسته بو . فرمون �شست
ق���ا ت. که روی صند� ولو شدم چشمامو �ستم

� . ن�م ساع�� گذشت �ا صدای اروم حس��
چشمام و �از کردم

ه روی در ن�ا� �ه دورو بر انداختم دق�قا رو �
:�ا صدای خا�الود گفت. خونمون بود�م

!رس�دم؟... 

ـ ارە ع��زم 

�ه سمت اف اف رفت

ا�سادم پ�ادە شدم و درو �ستم رفتم و کنارش و 

مامان جواب داد

2011



ــ �له؟

 � ـ سالم خوب هست��

 � ب�این تو ...سالم...ــ عه شمای��

� ا�ار کرد که واس ه مامان �� �ه حس��
�مونه پ�شمون و� چون �ار داشت  شام

. از شد�الخرە در �. درخواست اش و قبول نکرد 
� انداختم وسط پ�شون�مو  بوس�د ن�ا� �ه حس��

...ابـ ق��ون چشای خوا�الودت برم برو �خو 

دلم واست تنگ م�شه...

2012



...ـ من ب�ش�� 

ە شدم که �ا ل�خند گفت :�ه چشماشخ��

ـ داری �ه �اری � ک�� که �مونما

�ه چشماش زل زدم

ـ داری �ه �اری م�ک�� که �مونما

:ل�خند زدم و گفتم

خب �مووون...

2013



ار�م توهم زود ـ نه ع��زم برم د�گه فردا �� �ار د
...م�گ�� �خواب که از �ارامون عقب نمون�

:جلو اومدو در گوشم گفت

ه نه؟�ا�د واسه فردا جون داشته �ا�� د�گ -

 �ه خوردە صورتم و عقب کش�دم و متعجب
:ن�اش کردم

�ه منظورت صبح آرا�ش�اە تا ش�ه مهمون...
د�گه؟

�اهش ل�خند مرموزی روی ل�اش بود و مدام ن

2014



� ل�ام و چشام در گردش بود ...ب��

�عدە جشن و بزن و �کوب و فرمودم -

 مح�م هل اش دادم که درحد �ه قدم عقب
...شد کش�دە شدو �ا خندە دو�ارە بهم نزد�ک

برو �ه �ه ...حالت خوش ن�ستااا.  ..احمق...
ی خودت و �شون �دە � ی چ�� دک��

:ابرو�� �اال انداخت و گفت

ی نبودین؟ � - � ی چ�� ؟ِاە �ا نن شما دک�� � ا ن�ست��

:دست �ه �غل گفتم

2015



رر ... نخ��

ە د�گه �س من برم �� �ه خانوم د ...اها �اشه - ک��
�گردم �ل�م پ�دا شد

� ک���دم و گفتم :حر� �ام و �ه زم��

... � حس�ی��

زش عص�ا�� ن�اهم و ا. خندە هاش اوج گرفت
گرفت   گرفتم و که وارد محوطه �شم که دستم و 

اون خوب  لعن�� . و عمیق و طوال�� ل�ام و بوس�د
!...�لد بود احساسم و وسوسه کنه

2016



�ه �م  آروم ل�اش و از ل�ام جدا کردو �ش و 
...تک�ه داد

��ار که دل�ل ای�� که ه...تمومه زندگ�م...دن�ام -
م اسمت و م�ارم ، ه��ار که �ادت میوفت

...دنمدل�ل بو ...خداروشکر کنم �خاطر داش�نت

ردمدستام و دور �مرش بردم و مح�م �غلش ک

فردا  حداقل �ذار ...اینطوری �اهام حرف نزن...
م�ام  این حرفارو بزن که ازدواج � کن�م و 

رونم �� االن تنها�� � خوام شب و �گذ...پ�شت
ە دلم � گ��

دورم  روی موهام و بوس�د  و حلقه ی دستاش و 
م دلم � خواست همونجا � . مح�م تر کرد �ا �گ��

2017



هوای  از �س که گرمای آغوشش تو اون. �خوا�م
...�د برام لذت �خش بود

:آروم ازم جدا شدو گفت

؟ - ی �خوا�� � خوای ن...شما ن� خوای بری �گ��
ق�ل خواب شامت و �خوری؟

!معلومه که � خوام...

خب �س برو د�گه -

� تروخدا ب�ا �اهامون شام �خور... اخه ...حس��
من دلم برات تنگ � شه چرا ن� فه�

2018



:کوتاە خند�دو گفت

و� ...منم دلم برات تنگ � شه ق��ونت برم -
خت و اتاق ا�ه شام و کنارت �خورم ن� تونم از ت

ار بیخ خوا�ت �گذرم اون موقع است که د�گه �
پ�دا م�کنه

:هلش دادم و گفتم

ستانارو من حوصله ی درد�و این دا...برو برو...
ندارم

...�ا خندە عقب عقب رفت و ازم دور شد

 خودت و واسه فردا شب آمادە کن دن�ا  -

2019



..خانوم

:تند گفتم

...�� � شنوە...ه�س...

:یهو مامان از اف اف گفت

تون و �ذار�د حرفا...دیر وقته ب�ا تو د�گه...دن�ااا -
واسه ی فردا

��دە ی �ا ده�� �از ن�اهم روی چهرە ی رنگ پ
� قفل شد :جلو اومدو آروم پچ زد. حس��

�ع�� ش��د حرفامون رو؟ -

2020



...د�دی �� شد؟...وای خا� �ه �م...

م که ب�ینم مدام توی �م حرفامون و مرور � کرد
.�� گفت�م و �� ش��دە

� من امشب م�خوام ب�ام پ�شت... حس��

ە شدە بود گف :تدرحا� که �ه اف اف خ��

!عه چرا؟ -

...روم نم�شه برم خونه...

:خندە ای � دادو گفت

2021



شه برو خداروشکر کن شوهرت عقل تو �له ا -
نه � �ع�� حرفارو درە گو�� م��

فظ�ش ِد ا�ه عقل تو �له اش بود که خداحا...
...انقدر طوال�� ن� شد

ووم؟�دە نمیتونم ازت دل �کنم ه...عه دن�ا -

�م و اینجا نمون که گندی که زد... برو برو...
 دار کنهب�ش�� هم نزن�م بوش عالم و آدم و خ�� 

:پ�شون�م و بوس�د و �الخرە گفت

ـ خدافظ

2022



� اش شد و خداف�� . منتظر شدم  سوار ماش��
ه خو�� توی دلم دعا کردم که فردا �. کردو رفت

 نیوفت
�

...هو خو�� تموم �شه و هیچ اتفا�

درو �ستم 

د شدم مس�� ح�اط تا خونه رو � کردم و وار 
ام ن�اهم تم. مامان و �ا�ا �ه استق�الم اومدند

ش��دە همه اش خدا خدا � کردم �. روشون بود
...�اشن حرفامون رو

ـ سالم دخ�� قشن�م

...سالم...سالم...

2023



�ا�ا �ه ن�ا� بهم انداخت

ــ معلومه �د جور خسته ای�ا

اهوم خ��...

ــ ق��ونت برم

وردو �ه مامان م��م جلو اومدو �التوم و در ا
:گفتم  آروم. چوب ل�اس�ه جلوی در او�زون کرد

تو...مامان م��م...

؟ - !من ��

2024



فقط خواستم ��م...ه��� ...ها؟...

حرفت و بزن...�گو ع��زم -

� �ش... ی از حرفای من و حس�� � ��دی تو که چ��
نه؟

:�شت دس�ش زدو ل�ش و گ��د

ال فک کردی ف...معلومه که نه...خا� �ه �م -
گوش وا�سادم؟

...منظورم این نبود...نه نه...

 خوریمن فقط گفتم ب�ای تو هوا�دە �ما � -

2025



:مبهوت و تو فکر گفتم

م ل�اسام و عوض کنم م�ا...اها... م واسه من م��
شام

و ل�اس  ل�اسام و در اوردم. �له هارو � کردم
خونه شدم. راح�� پوش�دم � را� آش��

م دراز �عد از شام �ه اتاقم برگشتم روی تخت
...کش�دم �دجور ذهنم درگ�� بود

و همه اش فکرای عج�ب و غ��ب � اومد ت
...ذهنم

تنظ�م اش کردم8گوش�م و برداشتم و رو تا�م 

ح�� �ک  عج�ب تر از همه �� این بود که برد�ا 
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pmهم بهم ندادە بود!

واجم ح�� برد�ا�� که م�دونم در مقا�ل خ�� ازد
ا�ه  ک� که. ا�ه سوری �اشه سا�ت ن� ش�نه

ه من برادر زادە ی کوروش �اشه �ا شناخ�� ک
� انتقام دست رو دس ت ازش دارم �� گرف��

...ن� ذارم

سکو�ش نگرانم � کرد

� کردم نگشتم و ا. ل�ست مخاط�ام و �اال و �ای��
ت چشمم �ه ساع. کش�دم رو شمارە ی آن�تا
 ��ــــع قطع کردم و . افتاد �ک نصف شب بود

گوش�م و روی عس� گذاشتم

 بود که روی تختم دراز کش�دم انقد ذهنم درگ�� 
ند گو�� �ا صدای �ل. متوجه �شدم � خوا�م برد
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رو بردم دستم و توی موهام ف. ام از خواب پ��دم
هنوز نصف مغزم غ�� فعال بود 

چند دق�قه ای روی تخت �دون حرکت 
ە صدای دو�ار . �شسته ام و �ه �ه گوشه زل زدم

� � ار از جام االرم گوش�م �لند شد و واسه دوم��
پ��دم

روم و �دون ن�اە کردن �ه صفحه تماس و وصل ک
:�ا عص�ان�ت گفتم

چ�ه چه مرگته؟...

� توی گوشم پ�چ�د :یهو صدای متعجب حس��

!ـ الو دن�ا ، خود�� واقعا؟
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...ای وای

�ا این . کف دستم و مح�م �ه پ�شو�� ام ک���دم
ح�ت که � دو�ستم دارم �شت گو�� �اهاش ص

وهای �اشدم و جلوی آینه دس�� توی م. م�کنم
 شدە ز�ر آشفته ام بردم و س� داشتم ر�مل خا�

� احمقا ل�خندی رو . چشمم و �ا� کنم ی ل�ام ع��
:اوردم و �ا مال�مت گفتم

؟... سالم ع��زم خو��

!تعجب توی صداش ب�داد � کرد

؟ - !تو خو��
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...ارە چطور مگه...

!ـ ه��� 

�ه خوردە مکث کرد

!ـ آمادە ای ب�ام دن�الت

ها؟ارە ارە ب�ا...

ـ �اشه ب�ست دق�قه د�گه اونجام

!خدافظ!.. اهوم �اش...

وش گو�� و قطع کردم پ��دم تو حموم �ه د
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 ��ــــع موهام و خشک. ب�س دق�قه ای گرفت
تو�� کردم و از �شت �ستم �ه ل�اس سادە و ک

...های اسپورت ام و پوش�دم

�ه صدا  تق���ا �ک ساع�� گذشته بود که اف اف
� مامان م��م داش ت جواب در اومد پ��دم �ای��

م�داد

:دمدس�� واسه اش تکون دادم و سوا� پچ ز 

!ک�ه مامان؟...

:درو زد و برگشت و بهم گفت

...�اد تواقا دامادە دارە م...ـ صبح �خ�� ع��زم
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جدأ؟...صبح �خ�� ...

خور که ـ ارە ب�ا ص�حانه ات و آمادە کردم �
ضعف نک�� 

 � دوس داشتم جلوی در وا�سم و از حس��
ه استق�ال کنم اما مامان دستم و گرفت �

وع کردم �ه خونه بردم �شستم و �� � . خوردن آش��
...مامان رفت که درو �از کنه

� و ش��دم که �ا مامان صح�ت  صدای حس��
 شد و � کرد لحظه �ه لحظه صداشون ب�ش�� �
خونه دارن م�ا � ...نمعلوم بود �ه سمت آش��

ه �� اهم�ت مشغول خوردن چای ام بودم ک
...یهوو
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خونه شد �م و �ه سمت � � وارد آش��  اش حس��
دست �ه �غل شونه اش و �ه . برگردوندم

دە بودچهارچوب در تک�ه دادە بودو بهم زل ز 

ـ سالاااام ت��ل خانوم

ت��ل ؟ �ه ساعته منتظرتما...

وع کرد �ه خند�دن و رو  صند� و داد عقب. ��
�ه روم �شست

 
�

...ـ دروغم که م��

وا....
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اری ـ مامانت گفت تازە آمادە شدی �شس�� د
ظرفای جلوی دس�ت ...ص�حانتو � خوری

...گواهه دخ�� 

م و � ذاری ص�حانه ا...�اشه مچمو گرف�� ...
�خورم �ا نه؟

�م و �اال بردم. چند دق�قه ای گذشت

!بهم زل زدە بود

!چ�ه ؟...

وندم تو �ه � ـ مامان و �ا�ا �ه اون مه��و�� من م
...رف�� 
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 تو �ه � رف�� ان�ار ... 
�

من ی��دم �ه جوری م��

...زد ز�ر خندە

واال...

� کوە آ �شفشان ـ منظورم عص�ان�تت بود که ع��
ون نه ب�� � ...یهو م��

ب�ینم نکنه �ش�مون شدی؟...

پ�دا  �ا ل�خندی که کنج ل�ش نقش �سته بود و 
:بود س� دارە اذیتم کنه گفت

ش ب�ا�� و �ا...ـ وای ارە ارە خ�� �ش�مون شدم 
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� گرفتم

؟؟؟... چی��

وع کرد �ه خند�دن رد داشت عصا�م و خو .��
گرفتم   �اشدم و �ا عص�ان�ت دست اش و . � کرد 

 �ه ر�ز . و �ه سمت در خرو�� کشوندم اش
م�خند�د

ا�� احمقهب�ا برو ل�اقت تو همون ب�... ب�ا برو...

ـ عهه ولم کن دن�ا

فرو  دست اش و ول کردم دستاش و تو ج�ب اش
دو تو چشمام بردو �ا �مال پرو�� رو �ه روم وا�سا
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زل زد

ادم �ه این من �ه ا�ار مامان و �ا�ا رضا�ت د... 
 وگرنه من �� خوش�ل � خواستم...وصلت

م دست م تو چ��ار؟ � خوام قاب نقا�� �گ�� م ب��
یچ �� �ا�د �ه جوری �اشه که ه...خ�ابون؟

ی رغ�ت نکنه تو چشماش ن�اە کنه دخ��

امال ل�خندش محو شدو این �ار �ا چهرە ای �
!جدی و رنگ پ��دە بهم زل زد

آدم و  �ش و ز�ر انداخت و �ا لح�� که ج�گر 
د لب زد � :آت�ش م��

� ق د �لد ـ د�گه شما ب�خش�د د�گه ، ما هم��
بود�م
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ع �ه ��ــــ. یهو �ا صدای مامان از جام پ��دم
سمت اش برگشتم

تونه �چه ها ست تا تا ب� صداتون... ــ چه خ��
ە ��م آروم تر ...خ�ابون اونور تر م��

...�م و ز�ر انداختم

� تا دو  روز د�گه  ــ ا�ه مش�� دار�ن االن �گ��
� و خدا�� نکردە �ار �ه ط الق و �ش�مون �ش��

طالق ک�� �کشه

ارن تا ـ واال فک کنم ا�شون �ا بندە مش�ل د
 حاالهم تو رو

�
...نزدە در�ا�س�� موندە که حر�

� رو م ن � ن�اە متعجب مامان م��م از حس��
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:خورد و گفت

!ــ ارە دن�ا؟

نه مامان �خدا من دوسش دارم... 

ــ دن�ا که دوست دارە ��م

� ن�اە دلخورش و توی چشمام چرخون . ..دحس��

ـ خدا کنه راست �اشه

هست...
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...ــ خ�� خب ب��ن د�گه دیرتون شد

ک�ف ام و واسم م�اری مامان ؟...

ــ کجاست؟

خونه ...  � � آش�� رو م��

خونه س...ــ ع��زم � � آش�� ت؟جای ک�ف رو م��

:�ا نق و نوق گفتم

رفا نزن جلوی این اقا از این ح...عههه مامان...
�ش�مون م�شه هااا
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ون دادو گفت � نف� ب�� :حس��

� و روشن کنم زود ب�ا م ماش�� ـ من م��

:�ه سمت مامان برگشت و گفت

ـ خداحافظ

خدا �ه همراهت...ــ �سالمت ��م

!معلوم بود از حرفام �� ناراحت شدە

تب کردم ل�اسام و جلوی آینه ی بزرگ دم در مر 
مامان ک�ف و واسم اورد 

خدافظ...
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دمتون ...ــ خدافظ ع��زم �خدا س��

� رف تماز خونه خارج شدم و �ه سمت ماش��

ند دستم و مشت کردم و جلوی دهنم گرفتم چ
ندی �شستم�ار �فه کردم درو �از کردم و �ا لو 

ِهلوو... 

اخم روی پ�شو�� اش حالمو �د � کرد 

عشقمم...

 � اش و �� حرف �ه سمت ام بر گردوند 
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؟... خو��

اهوم -

� و روشن کرد ماش��

سم�ش  خودم و �ه. ق�ل اینکه �م��ندو ب�یندم
کشوندم و آروم ل�اشو بوس�دم

د بزن ق��ونت برم روز عروس�مونه ها ل�خن...
شاد �اش

االن م�خوای از دلم در ب�اری؟ -

م از �اری نکردم که �خوا...معلومه که نه ... 
دلت در ب�ارم
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فقط  �امال مشخص بود حرفام و فراموش کردە
!نم�دونم چرا بهم زل زدە بود

!چ�ه؟... 

ـ ه��� ه��� 

ی حرکت کرد�م دە دق�قه ای رو در سکوت س ��
...کرد�م

... � حس��

ـ جان؟
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ک�ا م�ان عروس�مون؟...

ه چ...ـ خب معموأل فام�ل ، دوست ، آشنا
سوال�ه � پر�

س دارم...اها... نم�دونم چرا اس��

:ن�م ن�ا� بهم کردو گفت

س؟ - ؟! اس�� سه �� !اس��

درسته  م��م این م��اپ آرت�سته �ارش...م��م...
؟ د�گه؟ �ع�� از �ارش مطمئ��

!چطور مگه؟!...ارە �ا�ا -
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ه جلوی � ترسم بزنه ق�افه ام و داغون کن...
عاشقای س�نه چا�ت ضایع شم

�� دیوونه � ...�عدشم...ـ این چه حرف�ه م��

:کنج�او ن�ام کردو در ادامه گفت

عاشقای س�نه چا�؟ عاشقای س�نه چا�  -
د�گه چه ص�غه ا�ه؟

� زن جن... اب مقدم همونا�� که امشب م�ان ب�ی��
اصال ...که �ه عمر تو کف اش بودن چه ش�ل�ه

...ن� خوام جلوشون �م ب�ارم گفته �اشم
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:کوتاە خند�دو گفت

تفاق غ�� ـ دورت �گردم تو � تو�� نگران هر ا
ت �ه این صور ...منتظرە ای �ا�� غ�� از این ��

ما� چرا �ا�د جلوشون �م ب�اری اخه

...�س داری...

!�� دارم؟ -

عاشق س�نه چا� د�گه...

عه �س کن دن�ااا -

...وای وای امشب رگ زن�ه...
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؟ مثل اینکه امروز �د از خو  اب ب�دار ـ رگ ز��
شد�ا

ا�� که تمااااام دخ�� ..چ�ه مگه دروغ م��م؟... 
واقعا که ...� این سالها تو کف ات بودن م�ان 

...ق�افه هاشون د�دن�ه

وع کرد �ه خند�دن ��

چه غلطا -

ە شدم  ر عج�ب بود �ا وجود ظاه. بهش خ��
ار بود و  � ا ب�� �ش تو  دلچسب اش از توجه دخ��

ال� خودش بود 
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مو من چقد این خصوص�ت اش و دوست داشت

؟ ـ چ�ه؟ عاشقانه ن�اە م�ک��

چجوری ن�ات کنم؟...

�� ل�خندی روی ل�اش �شست و �ه ن�اە طوال
:بهم کردو ن�اهش و �ه مس�� داد

ـ هم�شه همینطوری ن�اهم کن

دوست داری؟...

� کردو �ا ل�خندی د :ل��ا گفت�ش و �اال و �ای��

2049



بهم م�دە ن�اە ات �ه ارامش خا�...ـ اهوم خ��

 تک�ه بهش ل�خند زدم و �م و �ه �ش�� صند�
س�د�م پنج دق�قه ای گذشت که �ه سالن ر . دادم

قه ای �ه خواستم برم که برگشتم و ت. پ�ادە شدم
� داد :ش�شه زدم که ش�شه رو �ای��

جان؟ -

... � � م�ای دن�الم؟...م��م حس��

نن - � م�ام  ق��ونت برم �ارت تموم شه زنگ م��
د�گه

:ل�ام و براش آو�زون کردم و گفتم
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...دوست دارم...

ە شد ه پ�ادە تند �م��ندش و �از کرد ک. بهم خ��
�کنه �ا  ق�ل اینکه دس�ش بهم برسه و ل�ام و . شه

ز�رە  وارد سالن شدم و زدم. �ه فرار گذاشتم
...خندە

:خان� جلو اومد و �ا ل�خند گفت

ـ سالم خوش�لم

ردم و دست از خند�دن برداشتم و �لو�� صاف ک
ن�اهش کردم

سالم...
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!ـ اسمت چ�ه ؟

موحد هستم ،دن�ا...

ـ عروس خانوادە ی مقدم درسته؟

...اخ اخ چقدر جمله اش �ه دلم �شست

...عروس� خانوادە ی مقدم

:فتم�� اخت�اری ل�خندی کنج ل�ام �شست و گ

�له ...

مت �اش��دن اسمم �� تح��ل گرفت و �ه س
�ا ل�اس  صند� آرا�ش بردم ل�اسام و در اوردم
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وع.ز�رام روی صند� �شستم  کرد �ه   خانومه ��
...م��اپ

چند سالته ع��زم؟ -

چطور مگه؟...ب�ست و �ک...من؟...

ە و ه��� خ�� بی�� ف�� گفتم شا�د هفد -
هجدە �ا�� 

:�ا خندە گفتم

نه �ا�ا ب�ست و ��م...

� م�ای...هزارماشا� - ...خ�� �ه حس��
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د که �ا ش � ��دن داشت سا�ه ی �شت �ل�م و م��
!جمله اش تند چشمام و �از کردم

؟... � � و از کجا � شنا�!...حس�� !؟تو حس��

:کوتاە خند�دو گفت

رحدە �� �اهم ترک�ه بود�م د...آروم �اش ع��زم -
...نهالبته پ��ا جون دوست صم�م�ه م...دوماە

� ترک�!...تو...ص�� کن ب�ینم... ه تو �ا حس��
...نکنه!...چرا؟!...بودی؟

� که اونجا �ار داشت منم...نه نه - که رفته   حس��
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 ...بودم واسه مدرک آرا�شگ��م
�

 که تصاد�
ام کرد هم د�گه رو د�د�م و اونم اومدو ث�ت ن

�اهم مدرک و گرفت�م

...دلم � خواست جیغ بزنم

ە که   دلم � خواست �� بزنم تو دهن دخ��
� و �ه اسم کوچ�ک لم اصال د. صدا نزنه حس��

�  � خواست خفه اش کنم که فکر نکنه �ا  حس��
زد�ک صن� دارە و حق دارە انقدر خودش و ن

...اونم جلو من بهش جلوە �دە

دم �ا عص�ان�ت تن د تند �ل�ام و روی هم ف��
نه تا نفس عمیق کش�دم که عص�ان�تم فرو کش ک

ا چشمام و �از کردم و �. �ار دس�ش ندادم
و ب�ش�� حالم و  �د � کرد  ل�خندی که ان�ار ب�ش��

:گفتم
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�اهم دوست شدین ارە؟...

 �ع�� درحدە �ه دوس�� معمو�...ارە خب -
 � � �ار بود ک...هم�� ه �عد از دوسال اول��

� روزی...د�دمش ...اونم تو �ه همچ��

همخونه هم بودین؟...

:خندە ای �دادو گفت

ه درحدە �...معلومه که نه...همخونه چ�ه؟ -
فکرت تا کجاها رفت... آشنا�� بود دخ�� 

� �� اعت مادم �ا مخ واسه اینکه فکر نکنه �ه حس��
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:تمام ع�ب و ایراد دارە ل�خند زدم و گف

� ...نه نه... ه اخ...فقط �ه سوال پرس�دم هم��
ە � � �ا �م�� آد� گرم م�گ�� ا دوست نکه حس��

� و اینا� شه گفتم شا�د همد�گه رو دوس داشت ��

� چ�ه - لدە اون قشنگ �...نه �ا�ا دوست داش��
 چجوری واسه آدم های دورو�رش حدو مرز 

� کنه زد�ک هیچ را� ن� ذارە واسه ن...تعی��
...شدن بهش

ل�خندی غرق غروری روی ل�ام �شست

اها...
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درسته؟ م��م تو �ه انتخاب خانوادە اش بودی -

نه...

:متعجب گفت

!!!نه؟ -

� �اهم آشنا شد�م �عدش...نه... م اون من و حس��
ور داغه بهم پ�شنهاد ازدواج داد منم د�دم تن

چس��دم

هش ان�ار که �ه جای جواب سوالش داشتم ب
� د. فحش تح��ل � دادم رهم ق�افه اش همچ��

نه که شدە بود که حس کردم از �ە حسادت اال 
ردم که �لو�� صاف ک. براش و فرو کنه تو چشمم
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ون ب�اد ...از فکر ب��

� خواد دلم ن...خانوم � شه �ارتو تموم ک�� ...
دیر �ه مراسم برسم

:همونطوری �ا ق�افه ای غض�نا� گفت

ردمچشمات و ب�ند �ارم و نصف ن�مه رها ک -

چشمام و �ستم

م شدتق���ا �ک ساع�� گذشت که م��ا�م تمو 

اقعا ال�ت و از تو آینه ن�ا� �ه خودم انداختم و 
ز��ا

...نا�ارتون و �لدی...مر�... وای چه خوش�ل...
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:ل�خند تل�� روی ل�اش اورد و گفت

...ـ خواهش � کنم

...�اشدو رفت �اغ عروس دو�

وع کرد ند �ه دوتا خانم �ه سمت ام اومدن ��
رم �عد از گذشت �ک ساعت �م. ش�یون موهام

ە تو از شدت درد خم ن� شد �اشدم �ه خورد
سالن قدم زدم

!ساد�ه خانمه اومدو متعجب رو �ه روم وا�

!وااا خانومم این چه �ار�ه ؟ -

!�اری نکردم!...کدوم �ار؟...
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! ؟ـ �ا این �و وضع داری اینجا � چر�� 

فتم ب�خش�د �ه خوردە �مرم درد م�کرد گ... 
خوردە قدم بزنم�اشم �ه

...ـ ماشا� چه استا�� هم داری

...بهش زل زدم

!نم�دونم دل�لش �� بود اما ترس�دم

!ن�اهش روی جای جای �دنم در چرخش بود

ع �ه جمعل�خند زورک�م و �ه ل�ام چسبوندم ��ــــ

آرا�شگرا پیوستم

� گردم ب�ا  ـ ع��زم کجا�� �ه ساعته دارم دن�الت
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...ل�است و بپوشم واست

�ه سمت اش رفتم

ک اش ل�اس ل�اسم و از توی �اورش در اورد �ا �م
:ذوق زدە ن�اهم � کردند. و پوش�دم

چقد ناز شدی خوش�حال ...ـ ع��زممم
...شوهرت

مرسی�� ...

مکفشای �اشنه �لند خوش�لم و هم پوش�د

ه �ا خانومه �ه سمت صند� آرا�ش رفتم �
 خانو� اومدو روی صند� کنارم �شست و 

خودم  مشغول طرا� ناخن هام شد تو آینه �ه
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ن�اە کردم

...یهو�� دلم گرفت

...چقد تنها بودم من

� �ار ل�اس عروس پوش�دە بو  دم و واسه اول��
...داشتم دس�� دس�� � رفتم خونه ی �خت

� آشنا ن� شدم ای �اش ه�چوقت �ا حس��

شنهادو داد ای �اش همون ش�� که �ا�ا بهم اون پ�
�ه �ال�� � خودم � اوردم

ک �ک ماهه  مش��
�

...زند�

 رو ازم گرفت
�

دلم صدای  �ا�ا ح�� اجازە ی زند�
...مامان و � خواست

...ودمخ�� وقت بود که �اهاش صح�ت نکردە ب
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از توی  �عد از طرا� ناخن هام �اشدم گوش�م و 
دراوردم و شمارش و گرفتم ک�ف ام

ارە شمارە چند�اری بوق خورد اما جواب نداد دو�
اش و گرفتم و منتظر موندم

�ا صدای خانوم ارا�شگر �ه سمت اش 
...برگرشتم

ـ خانو� هم�ت اومدە دن�الت

مگو�� ام و قطع کردم ک�ف ام و برداشت

ونه خانومه جلو اومد شنل �ش� امو روی ش
ادم هام انداخت �ه سمت در خرو�� راە افت

� ظاهر شد ...در �از شد و یهو حس��

...�ا �ه دسته �ل خوش�ل تو دست اش

اموش �ا د�دن اش تا حدودی غم و غصه رو فر 
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کردم

ـ ای جانممم مثله فرشته ها شدی

 خند�دو . �ه سمت اش دو�دم و �غلش کردم
:گفت

 خوری خدا�� نکردە �...آروم تر...ـ ق��ونت برم
� ها زم��

:دستم و توی موهاش بردم و گفتم

...جذاب...جووون ...

 خوام و ـ چ�ه صبح که � گف�� �� خوش�ل ن�
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...فالن و

...اون صبح بود االن االنه... 

ر�ن خانوم؟ـ �ع�� االن د�گه �ا بندە مش�� ندا

خ�� آقااا...

 � . برد�ا ل�خند دستم و گرفت و �ه سمت ماش��

ل من که �� از د�دنم ذوق کردە بود دق�قا مث
ام �از درو بر . دوست داشتم همه اش ن�اهش کنم

ا�اش و ق�ل این که �ش�نم وا�سادم و �ت. کرد
...ن�اە کردم

ات کت و شلوار مش� و موهای مش�، کراو 
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و  ن�اهم و �ه چشماش دادم. قرمز و جل�قه
:خند�دو گفت. حسا�� غرق چشماش شدم

�مچ�ه نکنه �ش�مون شدی و ما خ�� ندار  -

آب  من موندم تو چرا این ش�� از ...احمق...
دراومدی

!�د از آب دراومدم؟ -

رر... ز�ادی خوب از آب دراومدی...نخ��

حس م�کنم ما� ...انقد آب آب نکن...عه -
� ب��م که دیرمون �شه... ام � �ش�� �ش��
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. مخند�دم و �ه �مک اش �شستم و درو �ست
 کرد. اومدو �شست

�
:استارت زدو پو�

ـ �اورم نم�شه دن�ا

!�� �اورت نم�شه؟...

�ع�� واقعا همه �� تموم شد -

وع م�شه اقااا ...  تازە همه �� دارە ��

وع و چقد دوس دارم ـ اخ که من این ��

بهش ل�خند زدم 

� و روشن کرد و �ه موز�ک اروم ع اشقانه ماش��
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...�� کردراە افتاد�م

... � حس��

جان؟ -

ه��� ...

تن�ام کردو �ه تا ابروش و �اال انداخ

 هست �گو ع� ...�ع�� �� ه���  -
�

�زم ا�ه حر�

 ن�ست...ه��� د�گه...
�

حر�
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د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

ش�مون شدی نذار فکر کنم این �ار د�گه واقعا � -
�گه که ا�ه شدی االن �گو چون دوساعته د!..ها

ز �ار گذشته ز�ر عقدنامه رو امضا ک�� د�گه �ار ا
و �ا�د تا اخر عمرت منو تحمل ک�� 

ە شدم � بهش خ�� ...�ا �ه �غض سنگ��

 ا�ه ح�� . �اش � شد تا اخر عمر کنارت موند
ودی �ازم �عد ازدواج �فهمم �دت��ن آدم دن�ا ب

هیچ وقت مح�ت های وقت و �� وقتت رو 
.فراموش ن� کنم

دن�ای ق�ل  من لحظه ها�� و �ا تو تج��ه کردم که
ش�خت تو هیچ وقت فکرش و ن� کرد انقدر خو 

کنار   �اشه که برای �م�� از �ک سال هم شدە
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� مردی ح�� نفس �کشه، چه برسه � ه همچ��
...�ارها�� که در حقم کردی

ستاد�م و د�دنم کنار خ�ابون ا�. �ه خودم اومدم
� �ا ابروها�� بهم گرە خوردە و چ شما�� که حس��

ە شد ...ەنگرا�� توشون م�ج � زد بهم خ��

...واقعا...دن�ا -

؟... !واقعا ��

�ا من ازدواج  نکنه واقعا ناراح�� از این که داری -
م�ک�� 

�� از اصال دلم ن� خواست اذی�ش کنم و مهم
یهو  همه دلم ن� خواست دلش و �شکونم اما 
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:گفتم

...ناراحتم...راس�ش ارە...

ە ن�ام � کرد ما �عد ا. اول خشک شدە فقط خ��
...وندن�اهش و ازم گرفت و روش و ازم برگرد

!تشا�دم داشت گ��ه اش � گرف! دلخور شد

عشقم...

لود تند �ه سمتم برگشت و �ا صدا�� �غض آ
:ف��اد کش�د 

گف�� چرا زودتر ن...چرا زودتر نگف�� هان؟ -
زی چرا این همه مدت منو �ا...دوسم نداری
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 ات و ...دادی
�

ازت  چرا �اری کردی که �ا�ر�
م نکنه توهم مثل �ق�ه فقط دلت ...�گ��

؟ ر اونم �ه ه...� خواست منو داشته �ا��
!ق�م�� 

اما . ودانقدر ترس�دە بودم که قل�م تو حلقم ب
��دە بودم ان�ار که من هیچ کدوم از حرفاش و �ش

وی و تمام حواسم پ�ش اشک های جمع شدە ت
ن گه اش �ل� هاش بود که ن�� از چشمای خو��
شماش و پوشوندە بودو �م �م داشت �اسه ی چ

!خا� � شدو صور�ش و خ�س م�کرد

. �دم اما من ن� تو�ستم این اجازە رو بهش
و  ن� تو�ستم �گذارم گونه هاش طعم اشک

...�چشه

ازش . دمجلو رفتم و آروم و عمیق ل�اش و بوس�
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:جدا شدم و آروم لب زدم

ه �ه جوری ک...من عاشقانه تورو � خوام...
ط ب�ندم که تا حاال ک�  توی میتونم �ش ��

...زندگ�ت انقدر دوست نداشته

ی که ازش � ترس�دم ا � ش�اش برخالف اون چ��
نه دست بردم و گو . روی گونه هاش ُ� خورد

...ودهاش �ا� کردم و اون فقط بهم زل زدە ب

...روی چشمام زوم کردە بود

:آروم پچ زد

خ�الم راحت �اشه د�گه؟ -

:�ا ل�خند بهش گفتم
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�ا��  درموردە هر�� دلت م�خواد شک داشته...
...داشته �اش، اما درمورد این �� نچ

وی ل�خندی کنج ل�ش �شست و برق اعتماد ت
�ل� چرخوند روی اعضای . چشماش دو�د

دی صورتم �م �م ن�اە دورا�� اش و از گر . صورتم
س�نه  آروم �ه سمت. گرفت و رو گردنم قفل شد

!ف� زدهام رفت و این �ار روی اون محدودە ق

:هل اش دادم و حر� گفتم

کجارو داری ن�اە م�ک�� مرت�که؟...

 داری �ا ...حرف دهنت و �فهما...هوی هوی -
 �� � شوهرت حرف م��
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شوهررر...هه!...شوهرم؟...

؟؟؟ - �س ��

هنوز که عقد نکرد�م آقااا...

�اس �س جنا�عا� واسه � ل...عقد نکرد�م؟ -
گش�� اون ان...عروس تن کردی واسه � هووم؟

اشته ی نقرە ای توی انگش�ت انگش�� عمه ی ند
من ن�ستا

م که ل�ام و ل�خند ذوقنا� اومد که ب�اد روی ل�ا
دم و آروم گفتم :بهم ف��
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واسه تو...

و گرفت و  دستم. این �ار تند �م��ندم و �از کرد
از  �� این که لحظه ا�� . کشوندم سمت خودش

رو برد عقل اش استفادە کنه �ش و توی گرنم ف
وع کرد �ه � �ه توله سگه دل�� �� ل�س زدنه  و ع��

...گردنم

م و توی انقدر لذت �خش بود که �� اخت�ار دست
دم �ه موهای مش� اش فرو بردم و �ش��ق  کر 

...ادامه

� غرق حر  �ات تا �ه خودم اومدم د�دم همچ��
عدە  تح��ک کنندە اش شدم که �ادم رفته �ه

شم ح�� مطمئنم خود! منتظر عروس و دامادن
.. .فراموش کردە بود 

:نفس نفس زنان گفتم
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... � ...�سه...حس��

�ش و �� اهم�ت فقط ادامه � داد ،آروم دس
...�شت �مرم برد که ل�اس عروس در��ارە

؟...دیوونه شدی... داری چ��ار م�ک��

 صدای �از شدن ز�پ ل�اس ام و �ه وض�ح
یغ زدم� ش��دم  واسه اینکه دست بردار شه ج

... � حسی��

�ش و  لب هاش و از س�نه ام جدا کردو متعجب
م و فشار دستم و �ه س�نه اش چسبوند. �اال اورد
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...دادم که �اعث شد ازم جدا شه

:و گفت ��� زد ز�رە خندە

...یهو�� نفهم�دم...ب�خش�د -

ا ز�ر آشغال نمیتو�� چند ساعت ص�� ک�� ت...
اون عقدنامه ی کوف�� و امضا کن�م

-  
�

 کوفت�ااصال خوش ندارم �ه عقدنامه امون ��

�رە خندە و ن�اە تأسف �ارم و ازش گرفتم که زد ز 
� از طو� نگش�د که ماش. همزمان استارت زد ��

وی حرکت ا�ستاد صدای �لند موز�ک شاد و ت
� هم قا�ل ش��دن بود از ش�شه ن� ا� �ه ماش��

ون انداختم  ب��
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شا بودم که تاالر بزرگ ومجل� بود انقد غرق تما
� پ�ادە شدو درو واسم �از کرد نفهم�دم � حس��

؟ ـ عشقم کجا��

مدستم و تو دست اش گذاشتم و پ�ادە شد

ون  تق���ا نصف مهمان ها از تاالر ر�خته بودن ب��
مدح�� �ک نفرشونم اشنا �ه چشمم ن� او 

رد �ه زحمت از وسط مهمو�� رد شد�م و وا
شد�م

اوووف چقد ناز بود 

د�ه ات�ش �ازی بزرگ راە انداخته بودن

دست تو دست هم از روی فرش قرمزی که 
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و سفرە  منت� � شد �ه صندل�ه عروس و داماد 
س�د�می عقد اروم قدم زد�م و �ه صند� ها ر 

ا �ه سمت مهمونا برگش��م و روی صند� ه
. ن بود�شس��م سفرە ی عقد دق�قا رو �ه رومو 

ە کنندە بود سمت از �ه ق. واقعا ز��ا�� اش خ��
تاالر اس�یج بزرگ رقص بود

� و صند� های خوش�ل و  ش و م�� اسه و ب�ش��
موز�ک در حال �خش بود...مهمان ها

ته بود و �ه قول قد�م�ا هنوز خستگ�مون در نرف
ان و عرقمون خشک �شدە بود که �ا د�دن مام

�ا�اهامون از جا �ا شد�م

س�د و �ا اقای مقدم جلو اومدو پ�شو�� ام و بو 
� گفت :لح�� مح�ت آم��

2081



خوش�لم م�ارک �اشه عروس...ـ ز��ا مثل هم�شه 

خودم  انقد که حس �در بودن مقدم و �س�ت �ه
دە احساس � کردم حس کوروش و احساس نکر 

�د�م بودم �� �ا هم گپ زد�م و گفت�م خند
ند ب�ست دق�قه ای گذشت که ازمون جدا شد

�شستم نفس عم��� کش�دم

� جمع�ت �� ذوق کر  دم�ا د�دن آن�تا ب��

ام  دس�� واسم تکون دادم �دو �دو �ه سمت
اومد�اشدم و �غلش کردم

ــ ق��ونت برم چقد خوش�ل شدیی�� 

نت �� خوشحال شدم از د�د...مر� ع��زم...
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ممنون که اومدی

ـ خواهش م�کنم عشقمم

گونه امو بوس�د و مح�م بوس�د

...عه آن�تا ارا�شم �ا� � شه نکن...

:خند�د و گفت

ـ مواظ�م ع��زدلم

� افتاد و ن�اە اش روش  یهو چشم اش �ه حس��
موند

� ن�اە کردم م شغول �م و چرخوندم و �ه حس��
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اهم جلوتر م�الد �ا د�دن ن�. صح�ت �ا م�الد بود
 � � �ار آروم و غمگ�� :گفت  اومد و برای اول��

...ـ م�ارک �اشه

هش برای چند لحظه غم و تو ن�اهش د�دم ب
:ل�خند زدم و گفتم

مرس�� ...

سم  شا�د چون! دلم � خواست حالش و ب��
شا�د چون  .تاحاال م�الدو این ش�� ند�دە بودم

دفعه  دلم � خواست امشب هم مثل د�دار های
وش و ی ق�� امون �ه آدم ش�خ طبع و �از�گ

ب�ینم

اخت و �عد از ش��دن �شکرم و �ش و ز�ر اند
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 بزنم رفت
�

 �دون این که فرصت �دە حر�

�ه آن�تا ن�اە کردم

� بود جلو رفت و ب هش هنوزم ن�اهش رو حس��
دست داد

...ن�ا جونـ م�ارکتون �اشه من آن�تام ، دوست د

� �ه خوردە جا خورد و� �ا ش��دن اسم من  حس��
بهش دست داد

خوش�ختم...ــ مر�

ـ منم همینطور 
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� متوجه �شه درە  آن�تا اومدو جوری که حس��
:گوشم پچ زد

ـ لعن�� چقد خوش سل�قه ای تو 

!چطور؟... 

�شمواظب اش �اش ندزد...ـ اقاتونو م��م 

خندم گرفت

� �اری و دارە؟...  مگه ک� جرات همچ��

:ل�اشو آو�زون کرد و گفت
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ـ نه فقط گفتم که �دو�� چه ت�که ا�ه

ن�اهم و �ا ل�خند ازش گرفتم

ا افتاد ن�ا� �ه جمع�ت انداختم چشمم �ه �ا�
وب تو دست اش و مشغول صح�ت  جام م��

ندە � شدکردن �ا مقدم بود قل�م داشت از جا ک

:عص�� و متعجب پچ زدم

!این اینجا چ��ار م�کنه ؟...

؟
�

!ـ کیو م��

...کوروش...

�ا هم �ه  ـ مثل این که �ادت رفته �درت و مقدم
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رفاق�� هم دارن

بهش پوزخند زدم

ا چه راس�� از برد�...ارە اونم چه رفاق�� ... 
؟ ...خ��

ـ ه��� 

؟... !واقعا ه���

موندە تا  ـ �س�ت �ه ق�ل به�� شدە و� خب هنوز 
...عاشق �شه

همونا �ه دو�ارە ن�اهم و ازش گرفتم و �ه جمع م
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ن�اە �� انداخت

دروغ نگفتنا...

!ـ چیو ؟

این که عشق زور� ن�ست و م��م... 

:�ا صدای پر از �غض گفت

ون آخرش �ذار فک کنم ا...ـ نا ام�دم نکن دن�ا
مال منه

 عههه آن�تا دو�ارە � خوای آ�غورە... 
ی خوای ن� ...مثال روز عروس�ه منه ها...�گ��
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واسم برق�؟

:�غض اش و ت�د�ل �ه ل�خند کرد و گفت

ـ چرا که نه

دا شد تا اآن�تا ازمون ج. �ه سمت اس�یج رفت

 �ا خدا�ا خودت! کوروش جلومون ظاهر شد
� شم �ذار . بهم رحم کن این  �ذار من زن حس��

�ان ق. قائله ختم �خ�� �شه ل�م �اال �ا د�د�ش ��
گرفت   ن�اهش و از چشمای غرق ترسم. رفته بود

� و گفت :و رو کرد �ه حس��

ــ �ه �ه مقدم کوچک م�ارک �اشه ��م
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� �ه گر� دس� � دست داد و حس�� ش و �ه حس��
د :ف��

�ف ا وردینـ ممنونم اقای راد لطف کردین ���

ودــ این چه حرف�ه �اری نکردم وظ�فه ب

د بهم �ا ل�خند مرموزی که گوشه ی لب اش بو 
:ن�اە کرد و گفت

ــ م�ارک �اشه عروس خانم

:فتمآب دهنم و قورت دادم و �ا ِمن و ِمن گ

مر�...مر...ممنون... 
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ون جدا شدو ن�اە دن�اله دارش رد ازم گرفت و ازم
� . رفت :ردمو ن�اە ک نفس راح�� کش�دم و حس��

؟... � این � بود حس��

...ـ دوست �ا�است

�ه جوری بود... 

!ـ چجوری ؟

...نم�دونم چرا اصال ازش خوشم نیومد... 

ردە ق�افه اش ـ عه دن�ااا ، آدم خ�� خ���ه �ه خو 
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وری زشته �شت �ە مردم اینط...غلط اندازە
حرف نزن

ی نگفتم که ال� شلوغش � ...اها... � ک�� چ��

 � ...هه چقدر تو سادە ای حس��

ازە؟ فک کردی کوروش فقط ق�افه اش غلط اند

� جام از ر . ناخودآ�اە چشمم �ه آن�تا افتاد وی م��
و�� برداشت  !م�الد �ه سمت اش رفت .م��

وع نم�دونم �� شد که جام و پر کردو �ا ه م ��
! ...کردن �ه رقص

ر هم �� اون لحظه �ا د�دن م�الد و آن�تا کنا
� . اخت�ار ل�خند روی ل�ام �شست  و دست حس��

ه سمت ام گرفتم ن�اە اش و از مهمونا گرفت و �
...برگشت و بهم ل�خند زد
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... � م�الدو بب��

م روشون زو . �ش و �ه سمت اس�یج چرخوند
:کردو در �مال نا�اوری گفت

!ـ اون دوست تو ن�ست؟

!چرا خودشه... 

:بهت زدە گفت

ه اش و این م�الد خوب �لدە غم و غص...عج�اا -
� ب ە�ا جا�گ��ن کردن کسای د�گه از ب�� ��
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!غم و غصه؟...

ن �ذار ن�اهشون نک...حاال اون و ب�خ�ال...ارە -
...خوش �اشن

... � حس��

ـ جانم؟

�خدا ...رسنب�ا �ه �اری کن�م اینا دوتا بهم ب...
خ�� بهم م�ان ن�اشون کن

تصم�م  ـ مگه زورک�ه ع��زم اونا �ا�د خودشو 
ن �گ��
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شه خب ا�ه من و تو �مکشون کن�م �� م�...
...مگه

 کردو گفت
�

:پو�

 خوب شد
�

...ـ �اشه هر �� تو ��

ه صور�شو �.خند�دم و گونه اش و بوس�دم
...سمتم گرفت و �ه جای بوسم اشارە کردە

ـ رژی که �شدم

...نه �ا�ا �شد خ�الت راحت...

 عاشقانه ای توی چشما
�
م زل �ا ل�خند عم�قا
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...زد

:دستام و دور گرد�ش بردم و گفتم

عاشقتم...

م غرق داشت. آروم آروم �مرم و نوازش � کرد
آقا�� از  آرامش کنارش بودن � شدم که �ا صدای

...هم جدا شد�م

م�ار�ا �اشه...سالم ��م_ 

شه گفت � . مردی قد �لندو �ا موهای جوگند�
� بود جوان تر  اما این. تا حدودی ش��ه �در حس��
بنظر � اومد
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� بهش دست داد ه �س�ار صم�� همد�گ. حس��
...دندرو �غل کردند و حسا�� گرم گفت و گو ش

مردە جلو اومد و بهم دست داد

...خ�� بهم م�این...هزارماشا� -

� و گفت :رو کرد �ه حس��

�ه �ه...خوش سل�قه ای ها -

ون در بهت زدە ن�اهم بی�ش درحا� که گیج و
� �ا خندە رو کرد بهم و . چرخش بود :گفت  حس��

-  � دن�ا ا�شون عموم هس��
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خندی ل�. تازە داشتم همه �� و هضم � کردم
:روی ل�ام اوردم و رو �ه عموش گفتم

ب�خش�د �شناختم...خوش�ختم...

...نه �ا�ا این چه حرف�ه دخ�� ز��ا -

� بود که سوف�ا �ا �ل� ها � ح�� �� قرمز و در هم��
 �ه جمعمون پیوست

�
گ��ه   �ا . چشما�� پوف پو�

� شوکه �غلش  � رفت و حس�� �ه سمت حس��
.کرد

م ن�اهم قفل تص��ری شد که داشتم �ه رو 
...� د�دم

� و دخ�� عموش ... حس��

2099



دخ�� عمو�� که عاشقانه دوست اش داشت

ن آدم برای چند لحظه حس کردم من غ���ه ت��
� و از د! زندگ�شونم ست احساس � کردم حس��

ش و دادم و االناست که بهم �گه دخ�� عمو 
 اون جا�� ندا

�
رم� خوادو من توی زند�

:سوف�ا هق زدو گفت

خرە �ال ...دلم برات تنگ شدە بود....عشقممم_ 
�ارە خودت و کردی؟؟؟؟

شت از �درش که �ازوش و گرفته بود و س� دا
� جداش کنه رو کرد بهم و ل�خند م صنو� حس��

و من  تح��لم داد که اوضاع و خوب جلوە �دە
دو دل اما �ار از �ار گذشته بو . ناراحت �شم

ز�رە  �اش � شد زد . آشفته حسا�� گرفته بود
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...گتهگ��ه �� این که ک� ب�ادو �گه چه مر 

مجبور  �� این که ک� �خواد مزاحم ات �شه و 
�شه مثل هم. �� دل�ل اش�ات و براش رو ک�� 

ه بیخ آب دهنم و قورت دادم که �ل�م �غ�� ک
� برە ...ن�ار نه ان�اراما ا. �لوم گ�� کردە بود از ب��

و از فکرو  �ا صدای گ��ه و زاری سوف�ا تند خودم
ون کش�دم و تص��ر رو �ه رو د و�ارە خ�ال ب��

...برای خودم زندە کردم

� ولم نکن_  من ...توروخدا کنارم �مون...حس��
م �دون تو م�م��

� دندونای بهم چفت شدش غ ��د و �ا�اش از ب��
و�ش کش�د � ب�� �م دلم دروغ ن. تند از �غل حس��

2101



. خودم و جای اون تصور کردم. براش سوخت
وزی من �ا شا�د دل�ل این ترحم این بود که �ه ر 

� ز  ار زار جای �ای سوف�ا � ذارم و جلوی حس��
...ونهاشک � ر�زم که ولم نکنه و کنارن �م

� جلو رفت و صورت خ�س اشک سوف�ار  و حس��
� �اعث شد سوف� � دستاش گرفت و هم�� ا ب��

...آروم شه

ە خو ...سوف�ا آروم �اش - بآروم �اش دخ��

 چجوری آروم �اشم..چجوری آروم �اشممم_ 
...عشقم؟؟؟

ل این �ار د�گه نتو�ستم جلوی �غض درحا
م تزر�ق  �غض اشک و توی �ل�ام. ترک�دن و �گ��
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جای این  تند روم و ازشون برگردوندم و �ه. کرد
صدای . که س� کنم آروم �اشم زدم ز�رە گ��ه

� شدە ی سوف�ارو � ش��د :میهو�� خشمگ��

� من نمیتونم �ذارم ک� جای منو _  برات  حس��
� ذارمپر کنه �خدا �اعث و �ا�� اش و زندە ن

م آروم �اش...ه�س ه�س_  سوف�ا جان...دخ��

ە همه اش تق...دست از �م بردار �ا�اا_  ص��
جای این ا�ه تو �ا پ�ش � ذاش�� االن �...توعه

� بودم رو  انقدر دست...هرزە من کنارە حس��
...ممن نمیتون...دست گذاش�� که �د�خت شدم

وند �ه یهو�� �ه �ازوم چنگ زدو تند برم گرد
 اش سمت خودش و درحا� که چهرە ی ش�طا�� 
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�ن فاصله ی ممکن بودو ح�� آب  تو �م��
رت دهن اش همراە �ا حرف زدن تو صورتم پ

:� شد داد زد

نمیتونم ...نمیتونم تورو کنارە عشقممم ب�ینم_ 
� فهمی�� 

...دتند تند تکونم م�داد و ف��اد � کش�

س تند تند نف. از ترس قل�م تو دهنم بود
 � کردم

�
 ح�� . � کش�دم چون احساس خف�

... دادممرگ رو �ه تج��ه ی اون لحظه ترجيح �

ی از مهمان ها دورە سفرە عق د جمع جمع کث��
ت شد یهو سوف�ا ازم جدا شدو پر . شدە بودند

مای همه �ا دهنای �از چش! وسط سفرە ی عقد
ە سوف�ارو ن�اە � کرد ند و �ه مرور ورقلمب�دە خ��
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� قفل � شد ن�اهاشون رو من و حس��

لندش �در سوف�ا �ه سم�ش دو�دو س� داشت �
� م رکز د�د کنه و ا�ه سوف�ا � رفت من و حس��
حش�نا� � شد�م و این برای من توی اون حال و 
. �ه مسئله ی غ�� قا�ل تحمل بود

� و ن�اە . کردم  آروم �م و حرکت دادم و حس��
آدم  ق�افه ی در حد مرگ عص�ان�ش مو �ه تن

�ه  آروم �اهام و حرکت دادم و . سیخ � کرد
...سمت اش قدم برداشتم

:نگران و ترس�دە لب زدم

آروم �اش ع��زم...آروم �اش...

:اد کش�د�� اهم�ت بهم رو �ه سوف�ا و عمو ف��
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ظه ای ن� خوام لح...د�گه ن� خوام ب�ینمت -
�ار که ان�ار نه ان...چشمم توی چشمات بیوفته

م ، کنار �درت تو عموی من بودە و من و تو �اه
...هم بزرگ شد�م

 � ن�اە دلخور عموش قفل چهرە ی خشمگ��
� بود ش قد� جلو گذاشتم که �ا عمو . حس��

اد که صح�ت کنم که کدور�� بی�شون بوجود ن�
� مچ دستم و تو دست اش گرفت و کن ار حس��

...خودش کشوندم

�و  آقای مقدم � رس�د و �ا حرف اوضاع و 
� و . سوف�ا و �ا�اش و را� کرد. سامان داد حس��

گوشه ای کشوند و مشغول گپ و گفت و 
...نص�حت شد
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:ل�� جون جلو اومدو �غلم کرد

 نیوفتادە تو خو ...ق��ونت برم -
�

دت نگران اتفا�
...نکن

روم روی صند� �شستم و س� کردم خودم و آ
:جلوە �دم

اهوم م�دونم ل�� ...
� ...فقط...خ��م...جون ...حس��

ه�س تو آروم �اش -

� جون �ارسون لیوان آب پرتقا� رو واسه ل�
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اورد

:که ازش گرف�ش و بهم داد

� هم خ...ب�ا این و �خور ع��زدلم - ��ه �ه حس��
ز�اد ...شهخوردە عص�ان�ه �ه مرور حالش به�� م�

 خودت که د�دی چه اتف...سوال پ�چش نکن
�

ا�
...افتاد

:رو کرد �ه �ارسون و گفت

� ع - اقد برو �گو ب�ان سفرە عقدو درست ک��
سه زشته ...م��

...چشم_ 
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� داد که �   کردو ن�اهش و �ه حس��
�

ش و ز�ر پو�
:دادانداخته بودو �ه حرفای �درش گوش � 

م واسش - � �اری بود ک...ال� �م�� ه توی اول��
...روی عموش وا�ساد

:ز�ر لب گفت

سوف�ا �الخرە �ارە خودت و ...سوف�ا -
آبرومون رفت جلوی مهمونا...کردی

�اە که ن. دستم و جلو بردم و دس�ش و گرفتم
� گرفت و ن�ام کرد �خند ل. نگرا�ش و از حس��

...روی ل�اش �شست

� �ه دخ...ق��ونت برم - �� خوشحالم که حس��
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 ز��ا و مه��و�� مثل تورو کنارە خودش
خداروشکر که تو عروسمون شدی...دارە

:ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

ازدواج  منم خوشحالم از اینکه دارم �ا اون...
 های و خوشحالم از اینکه کنار آدم...م�کنم

خوب و �ا محب�� مثل شماها هستم

ال پ��ا �ا هول و و . وسط پ�شون�م و بوس�د
:خلوتمون و ازمون گرفت

� !...�� شدە؟!...�� شدە مامان؟_  حس��
؟!...کجاست؟ � !سوف�ا و عمو کجا رف��

ف�ا دیر رس�دی ند�دی سو ...آروم �اش پ��ا -
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� چه الم شنگه ای ب�ا  ...کرد  چ��ار کردو حس��

؟آبرومون بر �اد رفت ارە...وای وااای_ 

� ته دل عروسم و خا...عه معلومه که نه -
م�ک�� 

و توی  دو�د . پ��ا که تازە متوجه ام شدە بود
.�غلش چلوندم

خوش�لممم -

:ازم جدا شدو ذوق زدە گفت

دی چقدر خوش�ل ش...ن�اهش کن تورو خدااا_ 
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...تو

:خند�دو گفت

د �ل از این �ه �ع...خ�� خوش�ل شدی �خدا_ 
م �اهم  �ک آت�شا�� ...مهمون�ارو �ا خودت م��

...�سوزون�م

شش پچ نذاشتم ادامه �دە �ا خندە آروم درگو 
:زدم

راوردم اون �ه �ار�� که ناخواسته � ازش د...
 بود پ��ا جون

�
واسه هفت �شتم �ا�

د گف � :ت�ا چشما�� که ترس توشون م�ج م��
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� که نگف�� نه؟ - �ه حس��

ابروهام و �اال انداختم

...خ�الت راحت...نچ...

:ل�� جون جلو اومدو گفت

هووم؟  �� دار�ن درە گوش هم پچ پچ � کن�د _ 
�گ�د ماهم �دون�م

:پ��ا گفت

دارم ب�ا ب�ا ب��م �ارت...ه��� مامان جون -
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:گفت ل�� جون �ا خندە. دست اش و گرفت

فعال -

...ل�خند زدم و �اهم ازم دور شدند

� و ن�اە ک. �شستم . ردم�م و چرخوندم و حس��
 .�درش هنوزم داشت �اهاش صح�ت � کرد

که   اقا�� اومدو نم�دونم �� �ه �درش گفت
...حرف های نها�� و زدو �اهاش رفت

� �ه سمت ام اومدو کنارم �شست ...حس��

!...ح�� �دون اینکه ن�ام کنه! �� حرف

یخدا�ا عموش اج�ار نکنه که �ا�د سوف� . ارو �گ��
وف�ارو �ا �ا�اش نگه که دن�ارو �فرست برە س
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؟ �گ��

...از �درش �ع�دە...نه �ا�ا

ن �اشه و� خب ا�ه �ای برادر زادە اش درمیو 
رجیح مسلما برادر زادە اش و �ه �ه غ���ه ت

...م�دە

رخت  ل�اس عروس�م. ن�ا� �ه ل�اسم انداختم
...عزام �شه یهو �د�خته ب�چارە شم

عبور � کرد  �ا این که هزاران فکرو خ�ال از ذهنم
ا �ا �. لحظه ای س� نکردم �اهاش حرف بزنم

نم تو فکر او . ن�اهم بهش �فهمونم که چه حا� ام
کر �ع�� داشت �ه �� ف. بود دق�قا مثل من

� کرد؟

نکنه �ه رها کردن من؟
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�ارە  آروم لب �از کردم و برخالف قلب ت�که
:شدم و عصاب خورد شدم لب زدم

قبوله ...�اشه...ا�ه د�گه منو ن� خوای...ا�ه...

بردم  دستم و �ه سمت انگش�� �شون توی دستم
ج روی دندە ی ل. که تند مچ دستم و گرفت

 اش افتادم و حر� مچ دستم و از توی دست
� گفت. خارج کردم :�ا ن�ا� تهد�د آم��

ا �ل این جرات داری دست �ه اون انگش�� بزن ت -
دین و تاالرو �ا خا� �کسان کنم و آبروی چن

چندسالمون و �ه �اد �دم

� گفت :�ا ن�ا� تهد�د آم��
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ا �ل این جرات داری دست �ه اون انگش�� بزن ت -
دین و تاالرو �ا خا� �کسان کنم و آبروی چن

چندسالمون و �ه �اد �دم

ت چ�ه تو که گف�� ن� خوای منو رو ا... نگش��
حساس شدی چرا

!من؟!...من گفتم ن� خوام تورو؟ -

ارە تو...

!�؟ -

� االن... هم��
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 دیوونه شدی -
�

� ...�� داری م�� ی من که چ��
نگفتم

... � ...چشمات گف��

 من � ن�ات کردم -
�

که تو   اها �عد � شه ��
��ــــع حرف دلم و توی چشمای خوندی؟

کرد�اخ��ه که خودتم م�دو�� اصال ن�ام ن...

:خند�دو گفت

کنم   � دو�ستم منتظری ن�ات...ق��ونت برم -
چشم انتظار ن� ذاشتمت
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و بودم؟عو�� � گفته من چشم انتظار ن�اە ت...

�ف دار�ن؟ - � دو�س�� خ�� مغرور ���

...روم و ازش برگردوندم

ل�ا� که ...حالم از ل�اس توی تنم بهم � خورە...
تم � دو�س...انگشت نمای خاص و عامم کرد

ە انقدر دوست دارە عمرا �ه درخو  است دخ��
ازدواجت جواب مث�ت � دادم

:�ا لح�� خا� از احساس گفت

تنفر خ��ه منم ��م م...عصاب منو خورد نکن -
نماز رخت دامادی که بزور �ا�د تحملش ک
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:تند برگشتم و ن�اش کردم

 ک�...من دارم زنت م�شما...تو غلط کردی...
که � گف�� عاشق�� 

د � خندە توی چشماش م�ج م��

هنوزم م��م -

ت دوس داش�نت و واسه خود...الزم نکردە...
نگهدار

نارح�� ارە؟ -

2120



شه �گه  االن �� یهو�� پ�داش...ن�ا�د �اشم؟...
عاشق منه تو چ��ار م�ک�� هووم؟

:ابروهاش بهم گرە خورد

 خ�� ب�جا کردە، خ -
�

�� غلط اون �� که م��
نم ک...کردە � � مهمو�� دارش م�� ه درس وسط هم��

ت شه واسه سای��ن  ع��

:بهت زدە گفتم

ااا�م �م دارم ازت � ترسم...دیوونه...وا...

 خند�د و ن�اهش و رو شونه های لخت ام
.  ..چرخوند
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عشقم �دت ن�ست که؟ -

...خ��ه هوا...ها؟ نه...

:�ی تکون دادو گفت

دە �غلت چقدر دلم � خواد �ه خور ...آخ آخ آخ -
ح�ف که همه دارن ن�اە � کنند...کنم

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

...منم...منم...

که   دستم و آروم توی دس�ش گرفت و درحا�
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.. .ن�اهش روی ل�ام بود نوازش � کرد

ــ خانم

ن�اە  �ا صدای ب�ا�� هردوتامون همزمان بهش
اشدم و تند �. کرد�م �ا د�د�ش اخمام درهم شد

:گفتم

؟...  !تو اینجا چ��ار م�ک��

� گفت :حس��

 �� � ـ عه ع��زم این چه حرف�ه م��

� ن�اە کرد �م و چرخوندم �ا اخم محس��
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ر�سه  ق�افه اش ش��ه کسا�� بود که از خندە
� اما ف�� ...د�ه روی خودشون ن� اوردن م��

...�اشدو کنارم ا�ستاد

...�گهمنو اقای مقدم دعوت کردە د...ــ خانم 

م ک ه س� کردم جلوی عص�ان�ت ام و �گ��
ور� �ا �ه ل�خند ز . حداقل ازم دلخور �شه 
:گفتم

اها... 

شدینا ــ م�ارک �اشه بزنم �ه تخته مثل ماە

ممنون... 
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� ام بهش ��  حوصله اش و نداشتم واسه هم��
شو �م کنه زمون جدا تا ا. مح� کردم که زودتر ��

� �شت اش و �ه مهمونا کرد و وع �� شد حس��
!کرد �ه خند�دن

ن �� �ا اخم ن�اهم و روش قفل کردم اما او 
ه هم دندونامو حر� �. اهم�ت فقط � خند�د

� ل�اس ام و  دم و �ا دست هام �ای�� گرفتم که   ف��
� نخوردم زم��

� رف تم و �ه جمع از چند �له ای که جلوم بود �ای��
خش آهنگ شادی که در حال �. مهمونا پیوستم

یهو . ردبود �� اخت�ار حس رقص و بهم تزر�ق ک
...قص�دمخودم و وسط اس�یج د�دم تنها�� �� ر 
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مع شدە تق���ا همه ی مهمان ها دور تا دورم ج
الن در دست � زدن و جیغ � کش�دند س. بودند

...حال ترک�دن بود

دی اشون یهو �ا صدای رعد و برق جیغ از � شا
تموم  تا رعدو برق. حس ترس و بهم منتقل کرد

وع �ه �ار�دن کرد �ل . شد �ارون �ا شدت ��
اە پ�دا مهمونا دو�دن و واسه ی خودشون پناه�

...کردند

دای این �ار آهنگ عاشقانه ا�� همراە �ا ص
ن�اە  دور و برو . قطرات �ارون فضارو پر کرد

حظه �ه تنها�� وسط اس�یج رقص بودم و ل. کردم
این که  �ا . لحظه ز�ر �ارون ب�ش�� خ�س � شدم
هوا حسا�� �د شدە بود
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طرات اما از تماشای �ارون و احساس کردن ق
خته ام ر�زو درشت اش روی موهام و شونه های ل

 اونم همراە �ا اون آهنگ. لذت � بردم
...عاشقانه

مون دستام و �از کردم و صورتم و رو�ه آس
...گرفتم

رفت �ا  یهو شونه هام گرم شدو دس�� دور �مرم
و به�� از عطری که ز�ر ب�ن�م چرخ�دو حالم و به ��

� هم دق�قا مثل م ن ق�ل کرد فهم�دم حس��
وس عاشق حال و هوای �ارو�� شدە و دلش ه

...خ�س شدن کردە

وردە بود کت اش و در ا. چشمام و آروم �از کردم
ا� که درح. و روی شونه هام آو�زون کردە بود

ونه لحظه �ه لحطه ب�ش�� خ�س � شد آروم ش
س �ما هام و �اهاش � پوشوند که �م�� احسا
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�کنم

گونه   مژ های خ�س آ�م روی. چند �ار �ل� زدم
. هام تکوندە شدند

و س� . دستام و دور گرد�ش بردم و �غلش کردم
د و نا�واری کردم �� فکر کردن �ه تمام اتفاقات �
تمام و �مال  که �الخرە � افتاد از اون لحظه لذت

م ...و ب��

...�ارون هر موقع که � �ارە ( 

...دلم جورە د�گه دوست دارە

 دارە 
�

...حالم �ه تو �ست�
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...روزای خوب و �ادم م�ارە

...� جز تو �اشه نزد��م؟

...صدام کنه �ا اسم کوچ��م

...کنارت �ه آدم د�گه ام

...فقط تو � فه� که �� م��م

...)عاشقت شدم

 �ا قطع شدن آهنگ و جیغ و سوت مهمونا 
ردن و �ا متوجه شدم خ�� ها �اهامون همرا� ک
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هاشون ب�خ�ال آ�� که از ل�اس ه اشون �ارت��
� چک�دو آرا�ش صور�شون و حالت 

 و �عد از �� ب�� ب�� ! رقص�دند... موهاشون
 از اس�یج خارج ش

�
د�م و لوندی از شدت خست�

د�م �ه تازە نفسا کت  .ادامه ی رقص و س��
اش خ�س اش و از دورم برداشتم و �ه سمت 

:گرفتم

م �ه چر�� توی سالن بز ... � من م�� نم حس��

:اومدم که برم که صداش �اال رفت

االناست که عاقد برسه ها... کجا کجا -

�اشه؟...زودی برم�گردم عشقمم...
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 کردو  �ه ناچار گفت
�

:پو�

...�اشه -

�ه خوردە تنها�� تو سالن قدم زدم

 � هم  از �و صدا خسته شدە بودم واسه هم��
الخرە �ه دن�ال �ه جای خلوت و آروم � گشتم �

ه اونجا روی تنها صند� ک. گوشه ا�� پ�دا کردم
بود ولو شدم 

اخ�ششش...

ند� تک�ه جوری که موهام بهم ن��زە �م و �ه ص
لم انقد خسته بودم د. دادم چشمام و �ستم

...صدسال �خوا�م � خواست اندازە ی
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وی یهو متوجه لغ��دە شدن انگشت �ه نفر ر 
� شا�د ح. ت�ش قل�م �اال رفت!...ل�ام شدم س��

!بود

� بود مطمئنا بوی عطر  ش و اما نه ا�ه حس��
!��ــــع احساس � کردم

اروم و �ا ترد�د چشمام و �از کردم

�ان قل� م چند �ا د�دن برد�ا از شدت ترس ��
از . ل ام داداومدم که از جام �اشم که ه. برابر شد

م و مانع این که نتو�ستم خواسته ام و عم� کن
:ام شد عص�� شدم

خوای � !...تو اینجا چه غل� م�ک�� هان؟... 
...�ه �ا�ام ��م که
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:نذاشت ادامه �دم

�ا د�دن  چ�ه نکنه...ـ اومدم عروس�ه دخ�� عموم
�� مونم این ��ە داستان �� عمو ، دخ�� عمو

فراموش کردی؟

 برد�ا ؟...
�

!�� داری م��

مانع ام  دو�ار س� کردم از جام �اشم این �ار 
دستم و مح�م گرفت و توی �غلش ! �شد

رس �ا چشما�� که صدرصد مطمئنم ت. کشوندم
...متوشون ب�داد � کرد توی چشماش زل زد

مه چیو برد�ا دیوونه �ازی در ن�ار ه...برد�ا...
. خراب نکن
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:آروم لب زد

ـ خ�� دوست دارم

دلم اشوب بود

 که ن�ا�د بیوف
�

ته حاال احساس � کردم اتفا�
م و �ا دستا. د�گه از رگ گردن بهم نزد�ک ترە

م اما زحمت �شت �مرم بردم و مچشو فشار داد
�ن حرکت جز��  !در�ــــغ از کوچ�ک��

�دن ظ��ف و ضع�فم داشت وسط �ازوهای 
ود �م موندە ب. قوی و برجسته ش له � شد

 کردم �ا گ��ه اش�ام �از�ر �شه اما ن�ا�د گ��ه �
...کردن بهش جرات � دادم

� تونه  �ا گ��ه کردن فقط بهش � فهموندم که
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�ه بزنه چون من �ه دخ�� ضع�ف  ام که بهم ��
...میوفته زود اشک اش در م�ادو �ه التماس کردن

یچ و همینطور از �اراش دست برن� داشت ه
رون تا آرا�شمم که حاال د�گه مطمئنم ز�ر �ا

� رفته ب�ش�� �ه گند کش� . دە � شدحدودی از ب��
وی مح�م بهم فشار دادم که جل دندونام و

و ��ی م یهو متوجه دخ�� شدم که  اش�ام و �گ��
 � ...از مدل حرف زد�شون معلوم بود مس��

د�ا �از �ا ش��دن صدا شون گرە مح�م دستای بر 
� ل�اسم و گرفتم و ! شد �ا �ه  و �� معط� �ای��

و ��ی که �اعث آزا. فرار گذاشتم د�م شدە دخ��
کنار رفتند بهم سالم کردن و بودند

م و ادامه دادم و  ارد سالن �� توجه بهشون مس��
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� دو�دنم �ا ترس و وح شت �ه شدم هرز�ا� ب��
رس�دم  �ه جمع مهمونا . �شت �م ن�اە � کردم

میق دستم و روی س�نه ام بردم و �ه نفس ع
کش�دم

وش یهو متوجه دس�� شدم که مح�م �ازوم ت
� �ا د�دن ح. تند �م و چرخوندم. قفل شد س��

اختم خودم و تو �غل اش اند. خ�الم راحت شد
�م و �ه س�نه اش چسبوندم

قرار شد ...ە ـ کجا�� تو دخ�� �ه ساعته عاقد اومد
بری چه دوری بز�� ب�ا�� ها

 آغوشش بهم آرامش � داد �� توجه بهش
تفم دست اش و آروم روی ک. چشمام و �سته ام

کش�د 
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ل گرمای دست اش بهم احساس خو�� و منتق
� کرد 

ـ وای �دنت چقد �دە چرا شنل ات و 
نپوش�دی؟

سمت  خودشو ازم جدا کرد دستم و گرفت و �ه
ب��ا بود  بند و �ساط مراسم عقد . صندل�امون برد

 و م�د�
�

دم مامان از چهرە ی تمام مهمونا خست�
� جلو اومد :حس��

� دوساعته؟ ــ شما دوتا کجای��

� همزمان �ا صح�ت کردن اش �ا مام ان اش حس��
لو گرهه شنل ام و روی شونه هام انداخت و از ج

اش زد
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ـ ب�خش مامان 

وع کنه � تا عاقد �� ...ــ �ش�ن��

روی صند� ها �شس��م

یهو چشمم تو چشمای کوروش افتاد مثل 
مثل این . دعزرائ�ل دق�قا رو �ه روم وا�سادە بو 

�نمون و که �ا ن�اە اش � خواست قول و قرار ب
بهم �اد اوری کنه

م�د�دم توی چشماش آیندە ی پر از �د�خ�� ام و 

� دستم و گرفت اش  �م و آروم �ه سمت. حس��
...چرخوندم
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جانم؟...

وع م�کنه ه اـ کجا�� عشقم عاقد دارە ��

حواسم هست...

بهم ل�خند زد

وش وا�ساد چشمم �ه برد�ا افتاد اومدو کنار کور 

ش چقد �ا د�د�شون عذاب � کش�دم ای �ا
ل زدە بود برد�ا �ا اخم بهم ز . امشب ن� اومدند

ە شدم ن�اە ام و ��ــــع ازش گرفتم و �ه عاقد  خ��

� جلو اومد کتاب قرآن رو ت و دست مامان حس��
� گذاشت  من و حس��
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� �ار قرآن دست گرفتم و بر  � �ار برای اول�� ای اول��
ە شدم  بهم احساس عجی�� . �ه آ�ه هاش خ��

هم چقد حس خو�� داشت ، چقدر ب. منتقل شد
ی ازش ن� �  فهم�دم آرامش � داد �ا این که چ��

ی بهم �ا این که ح�� �ک �ار ک� درموردش چ � ��
بهش  احساس آشنا�� عجی�� �س�ت.نگفته بود 

...داشتم

): ه وسلمص� ا عل�ه و آل(و قال رسول هللا ( _ 
ن سِن�� فل�َس 

َ
◌

ْ
ُح سن�� فمْن رغَب ع

َ
◌

�
الن�ا

. م�� 

.

�ه بندە  خانم دن�ا موحد فرزند اردالن ا�ا ***
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....کهو�الت م�ده�د �ا مه��ه �انصد هزار س

ون زد �ا ش��دن رقم مه��ه چشمام از حدقه ب ��
:�� اخت�ار پ��دم وسط حرفش

!!چقد؟...

� آروم پچ زد :حس��

ـ عه دن�ااا

� برگردوندم �م و �ه سمت حس��

کن ب�ینم... ە؟مه��ه ام چقد...�ه لحظه ص��
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م*** �انصدهزار سکه دخ��

!من �ا این ازدواج مخالفه ام... 

� مهمونا راە افت اده�ج و م�ج عجی�� ب��

� برگروندم رنگ اش پ ��دە �م و �ه سمت حس��
بود

 دن�ا؟
�

وی خانوادە داری �ا آبر !!...ـ �� داری م��
!...گ�مون �ازی م�کن�ا

:ن�اهم و �ه عاقد دادم و گفتم

...من مه��ه ن� خوام... 
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 �  ن�ا� �ه کوروش انداختم اخ� روی ب��
. ومدابروهاش �شسته بودو برام چشم غرە می
� دل �� مق دم و مثل اینکه عالوە بر شکس��

� مدارک قصد داشت � من �اهاشون  گرف��
. کور خوندە  معامله هم �کنه و تل�ه اشون کنه اما 

...داد من این اجازە رو بهش نم�دم و نخواهم

!ـ �ع�� �� دن�ا مگه م�شه ؟

رف زدمل�امو آو�زون کردم و واسش �چه گونه ح

عشقم من ازت مه��ه ن� خوام ...

...ـ ق��ونت برم اخه
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� و قطع کرد یهو اقای مقدم حرف حس��

ون مه��ه که ــ دخ�� �ع�� �� مه��ه ن� خوام ؟�د
...ن� شه 

� مطمئنم � شه ...  �ه عاقد �گ��

و� خب درست ن�ست ...ــ م�دونم � شه
...اینطوری

من حرفم و زدم ، مه��ه ن� خوام... 

ون حرف مقدم �ه سمت مامان و �ا�ا رفت �اهاش
ارە زد �عد از گذشت ب�ست دق�قه عاقد دو�

وع کرد ��
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): سلمص� ا عل�ه و آله و (و قال رسول ا ( _ 
مْن رغَب عْن سن�� فل�َس 

َ
◌

َ
ُح سن�� ف

َ
◌

�
الن�ا

...م�� 

�ا خندە جوا�شو دادم

ا �لههههه...  �ا اجازە ی بزرگ��

وع کردن �ه سوت زدن و جیغ و د ادهمه ��

� نفس راح�� کش�دو �ا خندە گفت :حس��

خداروشکررر -
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� مقدم ا�ا وک�لم؟ ــ اقای حس��

ـ �له د�گه

...�ل جمع�ت زدن ز�ر خندە 

مون اوردن برا ل�ال جون و مامان م��م حلقه های
� حلقه رو توی انگشتم فرو برد و د ست ام حس��

ش�ل و از توی جع�ه ی خو  حلقه اش. و بوس�د
...اش برداشتم و توی انگشت اش فرو بردم

ز ته چقد حس خو�� داشت ازدواج �ا ک� که ا
...قل�ت عاشق هس�� 

...ای �اش این ازدواج واق� بود

ون کش�دو   رضا از توی جمع�ت خودشو ب��
وع کرد �ه سوت زدن و قر دادن ��...

2146



...ــ �� کن اون موز�ک المصب رو

� وسط ...تا موز�ک �� شد همه ر�خ��

...�� خوشگذشت �� خند�د�م و رقص�د�م

تو  .تا ساعت دوازدە شب مهمو�� طول کش�د
 � � �شس��م و حرکت کرد�م �� ماش��  ماش��

� کردند  �شت �مون بوق � زدند و �درقه امون
� کش�دم و دسته �لم و ب ون بردم ش�شه رو �ای�� ��

و واسشون تکون دادم

ال اون ـ عههه ع��زدلم �ما � خوری �کش �ا
ش�شه رو

� و �دم که �ا د�د ن آن�تا اومدپ که جواب حس��
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� م�الد حرف تو دهنم ماس�د تو ماش��

!!!اینارو ن�اە کن.... 

!ـ ک�ا ؟

وع کرد  �ه  �ه ن�اە ر�زی بهشون انداخت ��
:خند�دن

ـ چقدم بهم م�ان

ارە خ��... 

ردم ته دلم واسشون آرزوی عشق و خوش�خ�� ک
بود مدل د�گه واسم مهم ن. ش�شه رو �اال کش�دم
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ه صند� موهام بهم ب��زە �ا نه راحت �م و �
تک�ه دادم

اخ�ششش...

ـ خسته شدی جوجه؟

اهوم خ��...

ـ � عقد داش�� �ه کش�نم � داد�ا

خند�دم

ـ م�خندی؟
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دستم و روی دست اش گذاشتم و چشام و 
�ستم

� ا ز حرکت �م �م داشت خوا�م � برد که ماش��
� پ�ادە شد ن�ا� �ه دور�. ا�ستاد رم حس��

انداختم

ه داخل محوطه ی سنگ فرش شدە ای بود�م ک
و چمن  دور تا دورشو درخت های �لندو �اغچه و 

:ت زدە گفتمبه. در برگرفته بود درو برام �از کرد

!اینجا کجاست ؟...

 �� حرف ل�خند زد دست اش و �ه سمت ام
الی گرفت دست اش و گرفتم و پ�ادە شدم و�

ە کنندە ای بود !بزرگ و خ��
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ـ �ه خونه ی جد�دمون خوش اومدی

و�� خونه گرفت م و �ه سمت ن�اە ام و از نمای ب��
اش برگشتم

؟... 
�

�� �ع...�ع�� !! معلوم هست �� داری م��
!اینجا مال ماست؟

...ـ ارە د�گه

!شو�� م�ک�� د�گه... 

��زمم��م خونه مال ماست ع...ـ نه چه شو�� 
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ارە برگشتم و دو�. برای چند لحظه خش�م زد
و�� خونه چرخوندم د و�ارە چش� روی نمای ب��

� و ن�اە کردم :جیغ زدم �غلش کردم. حس��

واااای مرس�ی�� ... 

ازە �دم داشتم ذوق مرگ � شدم  ق�ل اینکه اج
ون کش�  بزنه خودم و از �غلش ب��

�
دم و �دو حر�

...�دو �ه سمت در ورودی رفتم

� �ا خندە داد زد :حس��

ـ ص�� کن منم ب�ام

برم و  �ا اینکه دلم � خواست �� اهم�ت بهش
فس زنان داخل و ب�ینم � جام وا�سادم و نفس ن

:گفتم
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ب�ا د�گه... 

� و �ست و �ه سمت ام اومد دس ت اش در ماش��
لومون بود و گرفتم و �ا هم از چند �له ای که ج

�اال رفت�م �ه در ورودی خونه رس�د�م

انه منت. �ل�دو توی قفل انداخت ظر بودم �� ص��
:که درو �از کنه

ین �ل و اینجا �ا�د �ه ک� هم �اشه که از ا... 
...گ�اە ها مراق�ت کنه د�گه درسته

ـ خودم
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!خودت؟...

:خند�د و گفت

اش  ـ شو�� کردم ع��زم اقا رحمت و خانوم
� امروز ها �اش�مو اس�ثنائا گفتم ن�ان تن هس��

•••

 � "حس��

:متعجب ن�اهش روم قفل شدو گفت

 بیوفته ؟ -
�

!وا مگه قرار اتفا�
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:ل�خند مرموزی کنج ل�م �شست و گفتم

ـ ارهههه

ر درواقع منتظ. منتظر عکس العمل اش شدم
 حرف اما �� . بودم عص�� �شه �ه حرک�� بزنه

چشمای درشت و جذاب اش و روی صورتم 
!� چرخوند و قفل ل�ام کرد

فت برعکس دفعه های ق�ل �ه ح� بهم � گ
. د بهونه ب�ارەن� خوا. این �ار ن� خواد فرار کنه 

ت �خش و چقدر لذ! این �ار اونم دلش � خواد
� �ه را�طه توی  بود خوندن حس خواس��

ل �ه چشما�� که توی تار�� شب رنگ اش ما�
...عس� بود
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ند ل�اش و آروم ل�ام و �ه ل�اش نزد�ک کردم که ت
خودم و  �ه ل�ام چسبوند و د�گه نتو�ستم جلوی

م ە رو چرخوندم که در �از . �گ�� اما . شد دستگ��
 ام شعله انقدر آت�ش هوس. اقدام �ه ورود نکردم

...ور شدە بود که �ه دیوار چسبوندم  اش

هم  غرق در بوسه های وحش�انه و �� در �� 
 که ظاهر 

�
ا ز�ر بود�م که �اصدای خش خش بر�
� رفت م جدا تند از . کفش ک� خورد شدو از ب��

داد شد و درحا� که نفس هاش بوی ترس � 
:توی چشمام ن�اە کرد و آروم لب زد

؟...� - � !� بود حس��

ی �اشه ک�...ه��� ... �  فک کنم گ��ه ای چ��
ب�ا ...رم�جز من و تو، تو خونه ن�ست ق��ونت ب
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...ب��م تو هوا �دە

دستم و �شت کتف اش بردم و �ه داخل 
ی درحا� که گه گدار . راهنما�� اش کردم

�شت �  بر� گشتم و �شت �م و ن�اە � کردم
...دن�ا وارد خونه شدم

:دن�ا ذوق زدە گفت

...واااای چقدر اینجا خوش�له -

:برگشت و ن�ام کرد

م �ق�ه ی جاهارو ن�اە کنم - من م��

:تو �لو خند�دم و گفتم
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برو...�اشه ع��زم...

...رفت

 و  اومدم که درو ب�ندم یهو کفشای چرم و 
�

برا�
ود عج�ب ب! د�دم که مانع �سته شدن در شد

صال ک� ا. نبود ک� غ�� از منو دن�ا توی و�ال
رو  غ�� آقا رحمت و خانم اش �ل�دای و�ال 

!نداش�ند

درو �از کردم

رە خورد �ا د�دن �� عموی دن�ا ابروهام بهم گ
وع کر   بزنم اون ��

�
...دق�ل اینکه من حر�

 ــ کجااا ؟فک کردی عشق منو دزد�دی و 
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� حر�ات سک... تموم؟ ز � ات هوش ا*�ا هم��
ازە �ش پروندی آرە؟ �اری که هیچ وقت اج

ن� داد من انجام �دم

:مبهوت پوزخندی زدم

 مرت�که ؟...
�

ه اجازە اصن تو �ه چ!�� داری م��
!ای �اتو تو خونه ی من گذاش�� هان؟

ــ دن�ا کجاست؟

...انم دوماب�ند دهنتو اوال دن�ا نه و دن�ا خ...

میون  اومدم که �ق�ه ی حرفمو بزنم که پ��د 
:حرفم
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و�� چه ــ هه هنوز چوب عشق تو نخوردی که �د
سو ...دردی دارە ...نهاز پوست �ه استخون م��

� داشتم درحا� که �ه فکر فرو رفته بودم و س
:ممع�� حرفاش و �فهمم �ا عص�ان�ت غ��د

 تو؟؟؟...
�

�� داری م��

•••

"دن�ا

...�ه �ل اتاق ها و ح�اط �ش�� و
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�� از د�دن خونه ی جد�د . �ک کش�دم
م �از آروم در آخ��ن اتاق رو ه. خوشحال بودم

ی که �ا کردم که �ا د�دن تخت بزرگ دو نفرە ا
� اش کردە بودند و حال و هوا �ل ی مطب�ع تزئ��

�  اتاق و البته عکس های دو نفرە ی من و  حس��
ود فهم�دم که قاب شدە بود و �ه دیوار آو�زون ب

.. .اتاق خوا�مونه

ب�ینم  ق�ل این که وارد شم تصم�م گرفتم برم
� کجا موند که نیومد راهم  � . درو �ستم. حس��

خونه ی بزرگ قدم برداشتم � ...�ه سمت آش��

ی که روش پر بود از غذاه � ای �ا د�دن م��
 بهم دست

�
 خوشمزە و رن�ارنگ حس گرسن�

مت در اما �ازم ب�خ�ال شام شدم و �ه س. داد
خرو�� رفتم

� و ش��دم معلوم بود هنوز د م در صدای حس��
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نه � داشت �ا  شا�د وا�سادە و دارە �ا�� حرف م��
د � !...کنج�او شدم . گو�� حرف م��

ودم وردە ب�ا ل�اس عرو� که هنوز درش نی
:صداش زدم و �ه سمت اش �ا تند کردم

عشقممم....

...در ن�مه �از بود

؟ چ! �ا اخم �ه سمت ام برگشت  را �ع�� ��
 ن

�
� �ا�د عص�� � شد؟ من که حر� زدە حس��
بود؟ بودم؟ اصال چرا اون همه مدت جلوی در 

!...فتاد چشمم �ه برد�ا ا. اروم اروم جلو رفتم

. م شدد�گه همه �� تمو . قل�م از جا کندە شد
ک و ا  مش��

�
زدواج و ق�ل اینکه �خوام طعم زند�

 �چشم همه �� تموم شدو تص��ر شفاف �ه
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� � ه دخ�� خوب و � �ه راە توی ذهن حس��
ە و تار شد ...�دت��ن ش�ل ممکن ت��

� گفته بود ؟ سه چند وا! �ع�� همه چیو �ه حس��
�غض کردە . لحظه جهان رو �م خراب شد

:بودم

 ... � � �خدا واست توضیح م�دم...حس�� ...حس��

:یهو برد�ا داد زد

؟ نکنه ! چیو م�خوای توضیح �دی هان؟! ــ چی��
!...دوسش داری؟
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اشک و  �مو ز�ر انداختم و درحا� که �ل�ام
 نزدمروانه گونه هام � کرد لب �ستم و حر
�

� .
� �ا عص�ان�ت صداش و �اال برد :حس��

 احمق
�

...ـ �� داری م��

� سوالش و این �ار �ا  برد�ا �� اهم�ت �ه حس��
:تعجب و ترس تکرار کرد

!ــ داری؟

...ـ چرا جوا�شو نم�دی دن�ا

همه  د�گه ه��� واسم مهم نبود چشمام و رو 
:�� �ستم و حرف دلم و زدم
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...ارە دوسش دارم... 

 کثافت تو �ه من قول
�

دادی �ادت  ــ �� داری م��
...رفته؟؟؟

رفته بود خط �اد قو� افتادم که برد�ا بزور ازم گ
...ام ، امضام 

لوی تک تک �لمات اون قول نامه ی لعن�� ج
رفتچشمام اومد ترس تمام وجودم و در برگ

...اما ن�ا�د �ه روی خودم � اوردم

...من �ه تو هیچ قو� ندادم... 

� انداختم مثل ش�� زخ� !بود ن�ا� �ه حس��
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م زل زدە مثل ک� که هیچ شناخ�� ازم ندارە به
ی ن� گفت و این حرف نزدم و  �  بود و چ��
...سکو�ش برای من خ�� حرف ها توش بود

:برد�ا �ا صدا�� �غض آلود گفت

اشه زندگ�ت و ــ دن�ا ا�ه �ک روز از عمرم موندە �
م بیوف�� و نابود م�کنم �اری م�کنم �ه دست و �ا

�لوت ن� ذارم �ه آب خوش از ...التماس ک�� 
� برە  تو ازت �ازی ام دادی؟ عشق و زند ...�ای��

�
�

م  من اوردی دق�قا همون �ال�� که تو �ه � . م�گ��
و �ت م�ارم 

...تو...عو�� تو...

� دستاش و روی س�نه اش بردو هل ا ش داد حس��
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ون م خودشم �اهاش خارج شدو درو مح�. ب��
همه جا غرق سکوت شدو س�ل عظ�� . �ست

از غم و غصه �ه سمت ام �از�ر شد

ونه هام و �� اخت�ار اشک از چشمام � چک�د و گ
و ب�ش�� خ�س � کرد ...ب�ش��

•••

 � "حس��

و�ش انداختم  دست ��ە رو گرفتم و از خونه ب��
که �ا   و درو �ستم �� اهم�ت �س�ت �ه حرفا�� 

د و س� داشت من و ب�ش � �� از صدای �لند م��
...ای�� که هستم تحت تاث�� قرار �دە
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�ه سمت در ورودی خونه راە افتادم

� و انقد عصا�م خورد بود که دوس داشتم �
مل ازش دن�ا�� که فک � کردم شناخت �ا. بزنم

دارم

ادم  واسه ی چند لحظه شدە بود غ���ه ت��ن
اور کنم زندگ�م ن� تو�سم حرفای �� عموش و �

...درو �از کردم و وارد خونه شدم

� �ا حرص کراوات و کتم و در اوردم و ر  وی زم��
�ه سمت اتاق خواب رفتم. پرت کردم

•••

"دن�ا
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تم و بو �ه برگ �ل از روی تخت خوا�مون برداش
ز و �ا صدای �ا. کردم رو ل�ه ی تخت �شستم

� و . �سته شدن در تند از جام �اشدم ارد حس��
شد

هن اش سف�د اش  همزمان �ا �از کردن د�مه ی پ��
�ه سمت �مد ل�اس رفت

از اخم اش متوجه عص�ان�ت اش شدم حق 
ارد داشت اعص�ا�� �اشه من جای اون بودم �

ت اش قدم � زدن خونم در ن� اومد آروم �ه سم
:برداشتم دست اش و گرفتم و گفتم

� واست توضیح م�دم... حس��

ون �ا عص�ان�ت دست اش و از تو دستم ب�� 
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کش�د

چیو م�خوای توضیح �دی هان؟ -

� پرت کرد هن اش و دراورد روی زم�� � ! پ�� اول��
واسش  �اری بود که م�د�دم کث�ف شدن ل�اساش

� بودم ک! اهم�ت نداشت ه حاال د�گه مطم��
...حسا�� عصا�ش بهم ر�خته اس

 چ��ار کنم؟...
�

ە منه ک...م�� ه ��ە مگه تقص��
نصف ش�� ج�� شدی �اشدە اومدە اینجا؟

س�دە بود �ا صدا�� که از � عص�ان�ت �ه اوج ر 
:گفت

تو �ه اون ��ە ی �� �و �ا قول  -
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گفته چرا نگفته بودی هان؟ چرا ن...دادی؟؟؟
ە؟؟؟ ا چر ...بودی دل صاحب مردش پ�شت گ��

ی از عالقه ی �� عموت نگفته بود � ی چ��
 الل

�
ی نم�� � شدی  هان ؟؟؟؟حرف بزن چرا چ��

ارە؟؟؟

د و خودش و  � تخل�ه  حاال که داشت �م داد م��
ندف��اد � کردم منم �م نیوردم و �ا صدای �ل

:کش�دم

ارە بهش قول دادم چون مجبورم ...
اما ...ارە� گفت دوستم دارە ارە شا�دم د...کرد

 � گفتم �� � ...من �ا�د �ه تو �� � گفتم حس��
عموم عاشقمه؟

تم اما تو من �ا�د � دو�س...ارە �ا�د � گف��  -
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ی نگف�� و اللمو�� گرف�� که طرف م � علوم چ��
�قا دق...ن�ست چجوری �اشدە اومدە تو خونه
ل�د خونه مثل دفعه ی ق�ل که معلوم نبود ��ە �

ا�دم بهش �ا ش...رو از کدوم گورستو�� اوردە بود
...دادم ک� چه م�دونه

دە و تا فهم�د چه گندی ز . اتاق غرق سکوت شد
�� گفته ن�اهش و ازم گرفت و خودش و 

. د کردمشغول ز�رو رو کردن ل�اس های توی �م
 کرد اون �ه من شک داشت؟ �ع�� اون فکر �

 کرد من �ل�دارو دادم �ه برد�ا؟ نکنه فک �
� اوردم  روزا�� که خونه نبودە من �� عموم و 

دم ؟ � تو خونه و �اهاش الس م��

� شد  در حا� که چشمام �ه مرور پر از اشک
:گفتم آروم

اصال ...�خدا...من �ل�دارو بهش ندادم...
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ن� دونم چجوری اومدە

سه اینکه وا. �� اهم�ت بهم �ارە خودش و � کرد
:تمتوجه اش و جلب کنم �لند و عص�ا�� گف

س�دی... خ��ه  عو��   ...اصال چرا از خودش ن��
نابود  منم ��م دخ�� عموت اومدو سفرە عقدم و 
م کردو من الم تا �ام حرف نزدم چون دل
م �ا ن� خواست حالت و �دتر کنم؟ خ��ه ��
وری دخ�� عموت چه �و ِ�ی داش�� که اینج
عاشقت شدە و ن� خواد ازت دل 

ما حت...حتما �ه �اری کردی د�گه...�کنه؟؟؟
م شا�د...را�طه اتون فراتر از حرف بودە

همخواب شدین از کجا معلوم

ون کش�د ت و از �مد ب�� و  حر� درش. ت���
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:ک���د و �ا عص�ان�ت غ��د

�� و بزنم �اری نکن دهنم و �از کنم حرفا...نکن -
م بری و �اری نکن �عد ش��دن حرفا...که ن�ا�د 

ان �شت �ت و ن�اە نک�� من �مونم �ه جه
...عذاب وجدان

؟... ی هم موندە که نگفته �ا�� � چ��

:دو�ارە داد زد

دیوونه  تو � دو�س�� سوف�ا ...ارە موندە...ارە -
ن وسط م�دو�س�� �ه عالقه ای ب�خودی ای...اس

� اش ب��  من همه ...ە  بودە که اون ن� خواد از ب��
؟ چیو ق�ل ازدواج برات توضیح دادم اما  تو ��
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من �ا�د �� � گفتم؟...من...

ختم �ه �م و ز�ر اندا. دو�ارە �غض ام ترک�د
...�شت وا�سادم

ش کنمز�پ ل�اس ام و �از کن نمیتونم �از ... 

اون ماجرا واق� و . چند لحظه گذشت
برد�ا  ن� دو�ست فقط �خاطر عالقه ی نداشته

ه من چه انقدر بهم ر�خته بود ا�ه � فهم�د ک
� کشت  آدم �س�� ام چ��ار � کرد؟ شا�د من و 

!و �ه جا چالم � کرد

� کش�د و گف :تآروم ز�پ ل�اس ام و �ای��
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...ـ ب�خش دست خودم نبود بهم حق �دە

ل�ای لرزونم و از هم �از کردم

مهم ن�ست... 

 ذهنم درگ��  -
�

امشب �ه اندازە ی �ا�
ە جدا �خواب�م...هست نم �� تا فردا ب�ی...به��

� شه 

ا ��� ل�اسم و گرفتم �ه سمت اش برگشتم و �
:گفتم

�چوقتم ه...منم دلم ن� خواد پ�ش تو �خوا�م...
ن� خوام این �ارو �کنم
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:روم ازش برگردوندم و گفتم

� �ذار ر ... و تخت و ا�ه ل�اس خواب برام گرفت��
ون ...برو ب��

� م�� �لن دی که �مد و �از کرد و ل�اس آست��
رنگ اش . ج�س  اش ح��ر مانند بودو �س�ار نازک

ون اورد مت ام ل�اس و �ه س. هم سف�د بود ب��
:گرفت و گفت

من امشب و اینجا � خوا�م -

:ل�اس و ازش گرفتم و گفتم
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ون برو ن�ستممم...   ن و ن� خوای م...منم ب��
�ف ات و ب�� �ه جای د�گه � ...خوابب�ی�� ���

ینکه �دون ا. �� اهم�ت بهم �ه سمت تخت رفت
ت اش و بپوشه روی تخت �شت �ه من دراز  ت���

ی ل�اس عروسم و �ه س. کش�د مت �قه ی دل��
� افتاد  � کش�دم �ل ل�اس روی زم�� از دایرە  �ای��

ون اومد م ل�اس ای که دورم درست شدە بود ب��
ش�دم ز�رام و در اوردم و ل�اس خوا�م و پو 

جلوی آینه ی بزرگ قدی رفتم 

ادە بودو خ�� بهم � اومد �ا این که �امال س
خوش فرم  �دون �م��ند، �مرم و �ار�ک و �دنم و 

�دنم و  �شون م�داد ج�س اش انقد نازک بود که
توش � د�دم
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که احساس   اما هوای اتاق انقد گرم و مطب�ع بود 
. رخوندن�اهم و روی اندامم چ. �دی ن� کردم

قا�ل رو��ت  س�نه های خوش�ل   ام ز�ر ل�اس �امال 
:بودند �ه چر�� زدم و ز�ر لب گفتم

جووون...جوون...

وی ناخنم و درحا� که ال� ر . �م و ز�ر انداختم 
هرت دن�ای ب�چارە شو . م�کندم تو فکر رفتم

ک رو کنا  مش��
�

رت ن� خواد شب اول زند�
ب اصال �ه من چه اون مخ اش ع�. �گذرونه

...کردە

خ�� �ه تو ا�ه آدم بودی که از د.��ە ی احمق
ی �خوا��  ...این خوش�� ن� گذش�� و �گ��

م و هرم �ا احساس کردن گرمای دستا�� دور �مر 
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�اال  �م و . نفس ها�� که توی گردنم �خش شد
� . مبردم و از توی آینه خودم و ن�اە کرد حس��

!بود

:آروم درە گوشم پچ زد

ـ دن�ا بهم قول �دە

:متعجب گفتم

!چه قو�؟...

دو ـ اینکه داستان تو و این ��ە و حرف � ا�� که م��
...واسم تع��ف ک�� 

ل مجبور بودم بهش قو . �ه لحظه مکث کردم
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:�دم برگشتم و توی چشماش زل زدم

�اشه قول م�دم... 

ود �� از مشکوک بهم ن�اە � کرد �امال پ�دا ب
بود  هر کس د�گه هم! حرفای برد�ا جا خوردە

� حس بهش دست � داد  هم��

 ـ چرا وق�� ازت پرس�د دوسش داری مکث
� ن�س�� �ا!...کردی؟ ...نکنه هنوز مطم��

ه ل�اش رو پنجه وا�سادم و �ا ل�ام و مح�م �
چسبوندم و نذاشتم ادامه �دە 

...ازش جدا شدم

2181



ن و فقط ای...اونم �عدا برات توضیح م�دم...
� ن�ا شم از �دون من عاشقتم و از هر�� مطم��

� ام ...احسا� که �ه تو دارم مطم��

:لب زد

من �ه احساس تو شک ندارم -

ە شدم نه و �ه منتظر بودم حرک�� و بز . بهش خ��
ناخ�� که �ا ش. ح� بهم � گفت این �ارو � کنه

� بودم این �ارو خواه ...د کردازش داشتم مطم��

د و �ا ل�خند مرموزی که گوشه ی لب اش بو 
عقب  چشمای که ش�طنت ازشون � �ار�د قد�
...گذاشت ن�اهش روی اندامم چرخوند

ـ چقدم بهت م�اد 
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دست اش و روی �مرم کش�د

...ـ مانکن � بودی تو

کتت شو ...  تم کردی مانکن تو بودم و� تو از ��
ون ...ب��

ـ عهه این حرف و نزن

ردی راس�� �گو ب�ینم کیو �ه جای من او ...
...نکنه اون زن�که رو...هووم؟

:آب ده�شو قورت داد و شوکه گفت
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!کدوم زن�که؟ -

همون آند�ا منصوری د�گه...

عه معلومه که نه -

!�س کیو؟...

!ه�چ� -

ه�چ� و رنگ پ��د؟... 

�دە!...ـ رن�م؟ ت م��محاال �عدا به...رن�م ن��
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االن �گو االااان... 

م و از مدل حرف زدنم خندە اش گرفت قلقل�
ام داد دادو �ه سمت تخت بردم و روی تخت هل 
د و و روی �دنم خ��د ل�اشو کنار گوشم بر 

:و تح��ک کنندە پچ زد آروم

ـ گفتم که �عدا

� ل�اش گرفت و م�ک  آروم الله ی گوش ام و ب��
زد

ا وسط انگشت اش و روی �لوم گذاشت و آروم ت
...س�نه هام کشوند

...چشمام و �از کردم

د �ه خوردە اولش �ه خوردە اتاق واسم نا اشنا بو 
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� . �م و عقب کشوندم �ه محض د�دن حس��
همه ی اتفاقات د�شب تو ذهنم مرور شد

و�ارە از این که کنارش بودم �� ذوق کردم د
...پ�شو�� ام و �ه س�نه چسبوندم

ش و �ه تکو�� �ه خودش داد و حلقه ی دستا
فاقد ل�اس ام مح�م تر کرد دور �دن

دم اما داشتم خفه � شدم �ه خوردە تکون خور 
:� پچ زد�ا صدا�� خا�الود شا. فا�دە ای نداشت

.  ..�سه...ـ عههه چقد وول م�خوری 

نکردە  ن�ا� بهش انداختم چشماش و هنوز �از 
بود
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� خفه شدم �ه خوردە شل کن دستا...  تو ، حس��
�خدا من آدمم ، �الش ن�ستم

دتو همون حالت �ه قل خور . زد ز�ر خندە

:جیغ زدم. ز�ر �دن اش داشتم له � شد

مردم...آی�ی�� .... 

س�د �شو توی گردنم فرو بردو گردنم و بو 
�ه نفس راحت . �د�شو �لند کردو �شست

ه سمت کش�دم �ه ملحفه دور �مرش پیچ دادو �
 �مد ل�اس رفت حوله ی حموم و ل�اس اش

برداشت

م حموم ین حموم تو از ا...ـ ع��زم من دارم م��
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استفادە کن

�م و �ه سمت در بزرگ قهوە ای رنگ 
برگردوندم 

�اشه... 

ون رفت ل�خند زدو از اتاق ب��

اختم�اشدم تو آینه �ه ن�ا� �ه خودم اند

جود �ا� انقد آرا�ش د�شب ام ز��ا بود که �ا و 
ن شدن �ع�� از جاهاشم چهرم و ز��ا �شو 

. موم رفتمن�اهم و از خودم گرفتم و �ه ح. م�داد
�ه دوش گرفتم

�مدو �از کردم 
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لوز �افت �ه �. پر بود از ل�اسای رن�ا رنگ ز��ا
وس� تا عر خوش�ل برداشتم �ا �ه دامن کوتاە و

...روی ران و جورا�ای �لند زمستو�� 

موهام و و�و کردم و �شتم ر�ختم

�ام زدم از �ه ارا�ش سادە کردم و �ه رژ مات �ه ل
�ه خونه  برای �ار دوم �ه ن�اە. اتاق خارج شدم

... بردمواقعا از چ�دمان وسا�ل لذت �.انداختم

خونه �ه �و صداها�� � ا � !ومداز تو آش��

... � ؟؟؟...حس�� کجا��

ون اومد � خونه ب�� .از اش��

ـ جانم ع��زم؟

2189



:�ا کنج�اوی گفتم

خونه اس؟...  � !� تو آش��

�حانه ـ مامان و �ا�ات زحمت کش�دن واسمون ص
اوردن

خونه مامان م��م � � ه سمت ��ــــع پ��دم تو آش��
...ام اومد و �غلم کرد

ــ خو�� ع��زدلم؟

مر� مامان... 
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داد و  �ا�ا هم �شت � مامان اومدو بهم دست
پ�شون�م و بوس�د

م؟ ــ چطوری دخ��

خ��م �ا�ا�� ... 

� بزرگ ص�حانه افتاد چشمم �ه م��

...وااای... 

وع کردم �� توجه بهشون �شستم و ��

و �اال لیوان چا�� ر ... �عد از خوردن �ه لقمه
ف نکردم که اوردم که �خورم یهو �ادم افتاد تعار 

 � ت �م آروم برگشتم ن�ا� �ه �ش! ب�ان �شی��
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انداختم

ە شدە  �ا چشمای قلم�ه شدشون بهم خ��
!بودند

:مامان م��م ل�خند زد و گفت

ــ تو � � خوای بزرگ ��� دخ�� 

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

...گشنه ام بود خوو... 

� گفت :�ا�ا، �ا لح�� مح�ت آم��

م و ق��ونت بر  م �خور ــ عه چ��ار داری دخ��
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ص�حانتو 

مر� �ا�ا... 

� و گفت :مامان رو کرد �ه حس��

ــ خ�� خب ما د�گه ب��م 

ـ م�موندین دور هم ص�حانه � خورد�م

� دست داد و گفت :�ا�ا �ه حس��

ە ــ نه ��م ب��م به��
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کنهدس�تون درد ن...را�� �ه زحمت نبود�م ـ

�ا �اشمواظب دن...ــ خواهش م�کنم چه زحم�� 

ـ چشم حتما

� اومدو ر .خداحاف�� کردند و رفتند و �ه حس��
ه �� توجه مشغول خوردن ص�حان. روم �شست

ام بودم

...ستاـ �ه خوردە هم �ه من توجه ک�� �د ن�

گذاشتم و   �م و �اال بردم دستم و ز�ر چونه ام
ه دلش از ق�افه اش معلوم بود ت. بهش زل زدم

�� دارە بهم � خندە 
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�سه د�گه... خ�� خب -

نتوجه ب�ش�� خواس�� �گوها تعارف نک... 

وع کرد �ه خوردن ص�حانه ا شخند�د و ��

� . ب�ست دق�قه ای گذشت خونه �اشدم که از اش��
:خارج شم که یهو گفت

ـ دن�ا لوازم ات و جمع کن 

:متعجب �ه سمت اش برگشتم و گفتم

؟...  ��!
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گفتم لوازمت و جمع کن -

ا�� مگه قرارە ج! لوازمم و چرا جمع کنم؟...
!ب��م؟

�م ماە عسل د�گه ...ـ دار�م م��

!ماە عسللل؟...

ب ندارەـ ارە ع��زم �ه ماە عسل که انقد تعج

امروز تا �ک  �اد حرفای �ا�ا افتادم �ا�د حتما از 
نه ماە د�گه واسش مدارک و � بردم و گر 
...دمتهد�داش و عم� � کرد و �د�خت � ش
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من نم�ام... 

مد�ا اخما�� درهم �اشد و �ه سمت ام او 

!مگه � شه ؟! ـ �ع�� �� نم�ام؟

اش کنم  دن�اله �ه بهانه ای � گشتم که ک�سل
...را� جز دروغ نداشتم

وودلم واسه مامان و �ا�ا تنگ � شه خ... 

ماە تو  ـ عشقم مثل این که �ادت رفته تو چند 
کردم که خونه ی من بودی تازە بهت التماس � 

ر ب�ان �عد بری �ه � بهشون بز�� که از نگرا�� د
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 دلت تنگ 
�

االن واسه ماە عسل م��
عج�ب ن�ست بنظرت؟...م�شه

 �اهاشون...خب اون موقع فرق داشت...خب ...
قهر بودم و� االن که ن�ستم

جلو اومدو �غلم کرد

... دورت �گردم خب االن هم فک کن قهری ـ

...را� جز سماجت و �افشاری نداشتم

م قهرم دلم تنگ � شه خوو نمیتونم فکر کن... 
وق�� قهر ن�ستم و از دس�شون دلخور 

 چ��ار کنم؟...ن�ستم
�

م��
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رد�مـ ق��ونت برم قول م�دم زودە زود برگ

زود زود مثال چند روز؟... 

�ه خوردە فک کرد

...سه هفته....ـ اوووم

ته �اشه نه ن� خوام ا�ه دو هف!... سه هفته ؟...
م�ام

 برو وسا�ل
�

ات و جمع  ـ �اشه �اشه هر �� تو ��
...بکن که زودتر راە بیوفت�م نخور�م �ه ش
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�اشه... 

راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

اشتم �ه چمدون بزرگ برداشتم و روی تخت گذ
� و توش گذا ور�ه خودم و حس�� شتم �ا لوازم ��

و�� و راح�� و البت ه ل�اس چند مدل ل�اس ب��
...خواب

م و پوش�دم �ه �التوی �لند قهوە ا�� رنگ برداشت
ال مش� �ا کفشای چرم مش� �اشنه �لندم �ه ش

ام روی موهام انداختم

ال �ه ساع�� گذشت که چمدونم و بزور دن�
خودم کشوندم و از اتاق خارج شدم

� ل�اس هاش و پوش�دە بود و داشت � ا حس��
 �ا د�دن من ��ــــع. گو�� اش صح�ت م�کرد
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گو�� اش و قطع کردو �ه سمت ام اومد

�ه خودم ...ـ عه ق��ونت برم این چه �ار�ه اخه 
...� گف�� 

وندم چمدو�� که من بزور دن�ال خودم � کش
ر اش و �ا �ه حرکت �لند کرد و �ه سمت د

خرو�� رفت

ل ام و موهام و �ا دستم �شت گوشم بردم و شا
محوطه  و دن�الش راە افتادم وارد  مرتب کردم

�ه  �ه اقا ی م�ان سال �ا قد متوسط. شد�م
� دست داد سمتمون اومدو �ه حس��

ــ سالم اقاا
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:کرد  �ه سمت من برگشت �تا �ام و برانداز 

انمم�ارک �اشه خ... ــ �ه �ه هزار ماشا�

مر�...

�م ماە عسل م واظب ـ اقا رحمت ما دار�م م��
... همه �� �اش

چشم اقا خ�التون راحت...ــ �سالم�� 

خداف�� کرد�م

� رفتم درو �از کردم و  �شستم و �ه سمت ماش��

� چمدون و توی صندوق عقب گذاشت و   حس��
اومدو �شت فرمون �شست حرکت کرد�م
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...تق���ا ن�م ساع�� توی سکوت گذشت

ا - خب چه خ��

:متعجب ن�اش کردم و گفتم

ا؟...دیوونه... وزە این چند ر ...�ع�� �� چه خ��
ی ن...که دم �ه دق�قه همو � د�د�م دارمخ��

:تو �لو خند�د و گفت

�مون -  مش��
�

� شب زند� چه خ�� از اول��

�مون؟...  مش��
�

� شب زند� اول��
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��ه ی تج...ارە د�گه...عه چقدر سوال � پر� -
خو�� بود �ا نه؟

... � � که اول�� ی ب��  را�طه اش و اینو �ا�د از دخ��
تج��ه کردە �اشه نه من

:�ا اخما�� درهم تند ن�ام کردو گفت

 مگه تو ق�ال هم را�طه!...منظورت چ�ه؟ -
؟ داش��

معلومه که ارە...وا...

خ برم تو یهو زد رو ترمز و �م موندە بود �ا م
ی که هست � م ش�شه و عقب موندە تر از چ��
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...�شم

دم ن�ا � ش کردم درحا� که از ترس نفس نفس م��
:و گفتم

� ام م�دادی... احمق داش�� �ه کش��

رهم و اونم �ا اخما�� د! فقط بهم زل زدە بود
!چهرە ای عص�ا�� 

؟؟؟...چته... �� � چرا حرف نم��

تو واقعا � هس�� دن�ا؟...تو -

ب دهنم و آروم و پر صدا آ. قل�م از جا کندە شد
:قورت دادم و لب زدم
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!منظورت چ�ه؟...منظورت...

وت اینم اون از د�شب و اون از حرفای �� عم -
رو کردن را�طه ها�� که داش�� 

... شدمتازە داشتم متوجه دل�ل عص�ان�ت اش �

ه چشمام انقدر عص�ا�� شدم از �� اعتمادی اش ک
:و رو همه �� �ستم و دهنم و �از کردم

... 
�

م برات د�شب و که گفت...روا�� �� داری م��
د که را�طه هم منظورم این بو ...توضیح م�دم

� �ارم و �ا خودت تج�� ه ق�ل د�شب اول��
؟...کردم � ا�ه  چ�ه نکنه �ه من شک داری حس��

� و تهمت م�دو�ستم �عدە ازدواج �ا �ه آدم ش�ا 
دمزن طرف � شم عمرا ا�ه ازدواج � کر 
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ستارت نفس راح�� کش�دو ا. ن�اهش و ازم کردم
...دە شدمتا استارت زد درو �از کردم و پ�ا. زد

ورە �التوم و این ورو اون. �اد �دی �دنم و لرزوند
ک���دە   �ا . بهم چسبوندم و �م��ندش و گرە زدم

� �� اهم�ت فقط منظرە ی رو �ه  شدن درە ماش��
...رو ن�اە � کردم

�ه �ه اخه من ا ...�خدا منظوری نداشتم...دن�ا -
واج ن� دادم تو �� اعتماد بودم که تن �ه این ازد

ق��ونت برم

:�ا عص�ان�ت ن�اهش کردم

رف �ه جوری داری ح...چ��ار ن� کردی؟؟؟...
�� ان�ار من مجبورت کردم � م��
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...جلو اومد که �غلم کنه که هل اش دادم

ل �ه عصا�م خوردە تا شما...�غلت ن� خوام...
 �لمه هم ن� خوام حرف بز�� و صدات و 

ها�ه نمیتو�� منو برگردون خون...�شنوم

دن�ا -

ه��� نگو...ه�س...

...درو �از کردم و �شستم

� دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک �
...�عد چند لحظه اومدو �شست. شد

...حرکت کرد�م
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مثله قل�م مثل رو�ام( 

مثل جونم مثل چشمام

 خوامم�دونم �اورش سخته من اینجوری تورو �

)ه هاممن اینجوری تورو � خوام تو هنه لحظ

 
�

...�ازم همون آهنگ هم�ش�

ەهمو�� که حاال �ا ش��د�ش گ��ه ام � ... گ��

� ح �زە و در ع�� ال از همو�� عصا�م و بهم م��
ش��دن لذت � برم

� چرخ�د ب ز�ر ل. ن�اە �غض آلودم روی حس��
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موز�ک و زمزمه م�کرد

ه هم من از وق�� تورو د�دم زمان �ه ثان�( 
نگذشت

!گشت؟مگه م�شه تورو د�دو �ه ق�ل د�دنت بر 

!...)ت؟مگه م�شه تورو د�دو از این رو�ا گذش

...قطرە اش� روی گونه ام لغ��د

ردمبردم و قطع اش ک دستم و �ه سمت س�ستم

ـ عه دن�ا

قرار  �عدشم مگه...م�خوام �ه خوردە �خوا�م...
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؟ نبود �اهام حرف نز��

ردو تو �لو خند�د و دو�ارە موز�ک و �� ک
دلم . انگشتاش و توی انگشتام قفل کرد

و  ن � خواست دستم و از توی دست لش ب��
� درحرکت بود ن�  تو�ستم �کشم اما چون ماش��

...لج �ازی کنم

ی �م و �ه صند� تک�ه دادم و �ه دشت �  �  س��
ه �. که از کنارش رد � شد�م چشم دوختم

� دادم کوچولو ش�شه رو �ای��

...�اد خنک 

خش تر �اد خنک تماشای منظرە رو واسم لذت �
...کرد

...تق���ا �ک ساع�� گذشت
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...کنار �ه س��ر مارکت بزرگ وا�ساد�م

م و ب�ا مـ برم �ک �ی خرت و پرت �گ��

پ�ادە شد 

� کش�دم ش�شه رو �ای��

� ص�� کن منم � خوام ب�ام... حس��

...ـ �اشه ع��زم ب�ا

� خسته شدە بودم واسه ه � از فضای ماش�� م��
هم پ�ادە شدم 

ف نزن�م قرار شد �اهم حر ...چ�ه خانوم خانوما -
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که

ا توقرار شد تو �ا من حرف نز�� نه من �...

ودم دستم و �ه سمت خ. خند�دو دستم و گرفت
:کشوندم و �ا اخم گفتم

رر... عه دستم و نگ��

م قرار شد �اهات حرف نزنم نه دس�ت و ن - گ��
خانوم

دوندم روم و ازش برگر . داشت خندە ام م�گرفت
:و ز�ر لب گفتم
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ا�ش...

�ا هم وارد فروش�اە شد�م

�� خورا� گرفت�م و برگش��م 

� نصف اشون و توی صندوق عقب  حس��
گذاشت

...نصف اشون و روی صند� های عقب 

�شس��م و حرکت کرد�م

زرگ بودبرگشتم �ه �فک که اندازە ی �ه �الش ب

وع کردم � ه خوردن برداشتم درش و �از کردم ��

 � گرفتم  چندتا �فک برداشتم و جلوی ل�ای حس��

:�ش و عقب کشوندو گفت
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ـ ن� خورم

دم دستم گفته بودم �اهام حرف نزن نگفته بو ...
�ا�د �خوری �ا�ددد...و �س بزن

خند�د و �ف�ا رو خورد

خل چندتای د�گه خوردم و درشو �ستم و دا
:فتمدستام و �اال بردم و گ. نا�لون گذاشتم

� دستام کث�ف شد... حس��

ار جادە طو� نکش�د که کن. ن�ا� بهم انداخت 
وا�ساد�م 

پ�ادە شدم �ه نفس عمیق کش�دم

2215



اخ�شش...

...�ه �طری آب برداشت و روی دستام ر�خت

ـ خسته شدی؟

اهوم فضای �سته دوس ندالم...

:�ا ل�خند بهم زل زد و لب زد

ـ دوست دارم

دوستم داری و اون حرفارو زدی؟...

دادی هنوز برام توضیح ن...بهم حق �دە نفسم -
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...�� سوال �� جواب توی ذهنمه

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

... � دیحرفای درس�� نز ...بهت حق نم�دم حس��

:�ازوم و گرفت و توی �غلش کشوندم

دی من �ه فکر کر ...تو که م�دو�� تموم زندگ�� -
القه این سادگ�ا چشمام روی این احساس و ع

نم فقط �...� بندم دن�ا؟ �  م��
�

خاطر ا�ه حر�
� ...حساس�ته ە پنهو�� �خاطر اینه که ن� خوام چ��

ب�نمون �مونه

:تمدستام و دور �مرش بردم و چشمام و �س
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منم دوست دارم عشقم...

دا شدازم ج. خم شدو ل�اش و �ه ل�ام چسبوند

یوفت�م؟ـ م�خوای �ه خوردە �مون�م �عد راە ب

� . ن�ا� �ه دورو برمون انداختم ی اخه چ��
ە قسمت های خوش�ل جاد. نداشت که �مون�م

وش�ل تر �ا حداقل جلو تر خ. رو رد کردە بود�م
آو�زون  ل�ام و . از جا�� بود که وا�سادە بود�م

کردم

...نه ب��م...
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...ـ �اشه

ساع��  �شس��م و �ه راهمون ادامه داد�م ن�م
... گذشت

 ... � حس��

ـ جااانم

� ام؟...  � م��

...ـ ن�م ساعت ، چهل د�قه ی د�گه

کن  �اش �س من � خوا�م رس�د�م ب�دارم... 
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�اشه ع��زم  -

مام و �م و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و چش
�ستم

� چرخ�د فتاد�م داش��م توی درە � ا. یهو ماش��
� م انع که �ا صخرە ای برخورد کرد�م و هم��

...سقوطمون شد

د پ�چ�ددرد عجی�� از برخورد �م توی داشبور 

�ا� �ه �� اهم�ت �ه دردم �م و چرخوندم و ن
� انداختم صور�ش خو�� بود و �� ه وش حس��

!�ش و �ه فرمون تک�ه دادە بود

م و بزور �ا ترس و لرز دستم و روی کتف اش برد
:ل�ای لرزونم و از هم �از کردم
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� ...ح... ب�دار شو الووو...خو�� ...حس��

�ن حرک�� نکرد !کوچک��

�ه �الخرە �� . �الخرە کوروش زهر اش و ر�خت
و ای �اش م�مردم و اون صحنه ر . اش و زد
غ جی. مثل �ارون اشک � ر�ختم. ن� د�دم

:کش�دم

من چقدر �د�ختممم....خدا�اااا...

:ه گفتمدست ام و روی شونه اش بردم و �ا گ��

... � ن�ا�د  تو ن�ا�د بری...صدام و � شنوی...حس��
...من...تنهام �ذاری
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:هق زدم و گفتم

...من جز تو ک� و ندارم...من...

...ان�ار نه ان�ار

خون بودم و  ن�ا� �ه �اهام انداختم تا زانو توی
ه لحظه ان�ار که این خون مثل آب در�ا لحظه �

!�االتر � اومد

•••

 � "حس��
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ود�م تق���ا ب�ست دق�قه ای بود که رس�دە ب
� پ�ادە �دون این که دن�ارو ب�دار کنم از ما ش��

 مستخدم و صدا زدم چمدون و لوازم. شدم
ون کش�د هامون و و  از توی صندوق عقب ب��

توی و�ال برد

� و �از کردم در ماش��

 که
�

جور روی پ�شو�� اش �شسته بود �د عر�
...نگرانم کرد

:مآروم  صور�ش و نوازش کردم و صداش زد

ـ دن�ااا 

!یهو جیغ زدو از خواب پ��د

ودش درحا� که �� قرار بودو از ترس �ه خ
اطراف و ن�اە کرد. � لرز�د
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ق��ونت برم من !...ـ �� شدە ع��زم ؟
 نیوفتادە...پ�شتم

�
ابوس فک کنم �از �...اتفا�

د�دی 

رفتمدستای �دو یخ زدە اش و توی دستام گ

�ه وع کرد�ا د�دنم دستاشو دور گردنم برد و �� 
...گ��ه کردن

-  � ؟؟...حس�� خو��

:بهت زدە گفتم

؟!...ارە خ��م... تو خو��
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زدسوالم و �� جواب گذاشت و فقط هق � 

...دە بوداش�اش روی س�نه ام � چک�د �� ترس�

...حال منم دست �� از اون نداشت

�انم �اال رفته بود � کردم اما س. �ا د�د�ش ��
...ب�ام آروم �اشم �ا حداقل ظاهرم آروم بنظر 

پچ  دستم و نوازش وار روی موهاش کش�دم و 
:زدم

...تو  ب�ا ب��م...من پ�شتم...ـ عشقم من پ�شتم

�دم اش�اش و �ا� کردم و پ�شو�� اش و بوس
...ردمدست اش و گرفتم و �ه سمت در ورودی ب

ومدنم رو ق�ل از این که ب�ام خ�� ا. وارد شد�م 
� شام آما � هم م�� دە ی دادە بودم واسه هم��

2225



...آمادە بود

•••

"دن�ا

ا� بود که انقد خوا�� که د�دە بودم �د و وحش�ن
اصال  فکر کردن بهش دست از �م برن� داشت
�اس نفهم�دم چجوری وارد خونه شدم و � ل

!هام و عوض کردم

ـ ب��م شام �خور�م؟

ون اومدم و �ی تکون دادم :از فکر ب��
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نه م�ل ندارم...ها؟... 

 کردو کت اش و در اورد
�

...پو�

ـ �اش �س �خواب�م د�گه

ن�ا� �ه تخت انداختم

دامه ی اون از ترس این که �ل� هام و ب�یندم و ا
 خواب عذاب آورو ب�ینم �ا این که م��

...را�� �ه شام خوردن شدم نداشتم

گشنمه ب��م شام �خور�م...نه نه...

ـ �اش ع��زم 
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تاق دست ام و گرفت و واسه خوردن شام از ا
� شام که چندی ن مدل خارج شد�م و �ه سمت م��

غذای �ه ظاهر خوشمزە روش بود رفت�م 
� اومدو کنارم �شست. �شستم حس��

ه ت�که �شقاب و برداشت و واسم برنج ر�خت و �
...ی بزرگ م�غ سوخاری شدە رو روش گذاشت

وای چقد ز�اد نمیتونم این همه رو ... 
�م اش کن...�خورم 

:بهم اخم کرد و گفت

...ـ �خور

...در مقا�ل برخوردش خودمو �سل�م کردم

2228



!�اشه... 

�ه خوردە ازش و خوردم 

� ا�ار نک! س�� شدم  نه و واسه این که حس��
بورم کنه بزور همهواش و �کنه تو حلقه ام و مج

� �ا�شدم. قور�ش �دم از � م��

وع کردم �ه �ازی کردن �ا   �ا قاشق و چن�الم ��
...غذام

ـ دن�ا

جانم؟... 

م تع��ف ـ م��م تو ن� خوای اون قض�ه رو واس
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؟ ک��

کدوم قض�ه؟... 

برد�ا بود ...داستان تو و اون ��ە...ـ چه م�دونم
...� بود 

؟... 
�

اها برد�ا رو م��

:�ا اخم بهم ن�اە کرد و گفت

ـ تع��ف کن ب�ینم

داختم و آب دهنم و قورت دادم و �م و ز�ر ان
الت مشغول خوردن شدم که از ز�ر سؤا بزور
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...ه در برد اش در برم البته ا�ه �شه جون سالم �

� من و اون ن�ست...  ...ه��� ب��

د؟ � ـ �س اون حرفا �� بود که م��

...حرف مفت... 

 د�گه
�

شه دن�ا �ا...�اشه... ـ عه �س ن� خوای ��
خانوم 

:�اشد که برە دست اش و گرفتم و گفتم

� م��م و� قول �دە که عص�� ��� ...  ... �ش��
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...�شست

قول �دە...

...ـ حاال تو �گو

...اول قول �دە...

ون دادو :گفت نفس اش و �ا صدا ب��

ـ �اشه قول م�دم تع��ف کن

جا�هجاامصند�رویو�اسنمخوردە�ه
وعوکردم :کردم��

� من و برد�ا...  ...بب��
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�دن مکث کردم و بهش ن�اە کردم ح�� از ش�
!اسمشم عص�� � شد

خب؟ -

 �اهم بزرگ شد�... 
�

م ، وق�� من و برد�ا از �چ�
ل م�دن که کوچولو بود�م �ا�ا و عمو بهم قو که 

و� وق��  ما بزرگ که شد�م �اهم ازدواج کن�م ،
� بزرگ شد�م عالقه امون �ک طرفه شد هم ��...

ار ب�نتون �س داستان اون قول و قر ! ـ �ع�� �� ؟
�� بود که � گفت؟

 خب بزرگ که شد�م من تو رو در�ا�س�� ...
ندارم  موندم و روم ن� شد بهش ��م که دوسش
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...تا این که �ک روز

م رو اینجاش و د�گه ترجیح دادم واسش ن��ز 
...دار�ه

ـ �ک روز؟

ه��� ب�خ�ال... 

:�ا سماجت و حر� گفت

ـ �ک روززز؟

و�ش �ک روز صبح �اشدم و رفتم خ...ای �ا�ا...
ەوارد اتاق خوا�ش که شدم د�دم �ا �ه د چه ...خ��
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ە همخواب شدە بود م�دونم �ا �ه دخ��

� �اری ک ردە و �عد ـ این احمق ، عوض�� �ه همچ��
؟؟؟ انتظار دارە تو دوسش داشته �ا��

مون روز این قض�ه مال خ�� وقته پ�ش� ، از ه...
م اش و �ه �عد همه اش ا�ار � کرد که ب�خش

مو من د�گه ح�� �ه ع... و� خب... این حرفا
...هم گفته بودم که ن� خوام اش

اش و  قاشق و چن�ال اش و پرت کرد تو �شقاب
�ه ! ل زدبهم ز . �ا عص�ان�ت �ه صند� تک�ه داد

م که چند �اری خودم و مشغول خودن شام کرد
چشماش و ن�ینم و� �شد

� چرا اینطوری ن�ام م�ک�� ...  ؟عههه حس��
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من �ا ��  ـ چ�ه � خوای بهت ��م اف��ن که ق�ل
عموت بودی؟

 ؟... 
�

؟مگه دست خودم بودە...�� داری م��
� �ا�تقص�� منه ا و عمو که اون قول و قرار ب��

ذشته ی �عدشم تو که � گف�� گ...ش�ل گرفته؟ 
�� شد  من هر�� �اشه برات اهم�ت ندارە حاال 

مهم شد

!�اشد و رفت

 دست اش و گرفتم �ه سمت �شت �ش رفتم
ام برگشت

...ا�ه �ش�مون شدی �گو خجالت نکن... 
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:یهو گفت

...ـ �ش�مون شدم

حرف غ�� منتظرش آت�ش �ه جونم زد

...دمقل�م داشت از جا کندە � شدو �غض کر 

� د�گه منو دوست نداشت؟ ه د�گ! �ع�� حس��
؟ !تموم شد همه ��

� این بود؟  �س عشق ، عش�� که � گف��

� رفت؟ چرا انقدر عمرش �م بود چرا زود از ب ��

...من فکر � کردم تا هم�شه ادامه دارە

شق من� احمق فکر � کردم اونم مثل من عا
ە همه �خاطر ه��� زد ز�ر ! م�مونه اما نموند

 ��!
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:�ا صدای لرزون لب زدم

� راح�� ج...  ا زدی؟�اورم ن� شه �ع�� �ه هم��

وس�د خم شدو ل�امو ب. فقط بهم ن�اە � کرد

!ات�ش درونم خاموش شد

 دخ�� 
�

ورو از اخه مگه م�شه ت...ـ �� داری م��
�اد برد؟

...اش�ام �از�ر شدند

�ه �دت��ن ـ ق��ونت برم تا اخردن�ا �ش�تم ح�� ا 
� اتفاق ممکن هم بیوفته من ولت ن� کن م مطم��
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...�د �ه دلت راە ندە �اشه؟... �اش

تا آخر من؟...تا... 

در  �ه خوردە خم شدو صور�ش و جلو اورد و 
:زد حا� که آروم اش�ام و �ا� � کرد لب

ه نفس ـ نه تا اخر من ، تا اخ��ن لحظه ای ک
� کشم 

...دلم �ا حرفاش قرص� ، قرص شد

:�ه چشمک زدو �ا ل�خند گفت

ـ ب��م در�ا؟
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� ام و آخ��ن قطرات اشک هام ر  و �ا� �ا آست��
کردم

ارە... 

ا �ارو�� دوت. دستم و گرفت و �ه اتاق خواب برد
چرم روی ل�اسامون پوش�د�م و ن�م بوت های

ند ی�ند کفش های خودش و �ست خم شدم که ب
� گفت :کفش هام و ب�ندم که حس��

ـ خودم � بندم 

:�ا ل�خند گفتم

�اشه... 
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و  �� از حرکت اش ذوق کردم �اشدو دستم
تو  صدای در�ارو . گرفت از خونه خارج شد�م

 که �ه استخر بزرگ
�

اش  وسط محوطه ی بزر�
بود � ش��دم

برس�م درو  دوتا اقا پ�ش از این که �ه در محوطه
ند برابر شد صدای در�ا چ. �از کردند و کنار رفتند

ادە کنار از دور �ه ن�ا� انداختم چندین خانو 
احساس خو�� بهم دست داد ! ساحل بودند

...خوب شد که اومد�م شمال

ە ب�ش�� �عد اون همه اتفاق و �د�خ�� �ه خورد
شم حداقل از نظر مسافت از کوروش دور �ا

ە ...حالم به��
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� ب��م ...ـ � خوای �ا ماش��

�ادە نه را� ن�ست دوست دارم �ه خوردە پ... 
...روی کن�م

د و گفت :دستم و تو دست اش ف��

�اشه ق��ونت برم -

...�ا سمت ساحل قدم برداش��م

...دە دق�قه ای گذشت

... � حس��

ـ جانم ع��زم؟
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...تا ساحل را� نموندە ب�ا مسا�قه... 

:خندە ای � دادو گفت

!؟ دیتو � خوای �ا من مسا�قه �!...ـ چ�� ؟

اهوم... 

ـ چه مسا�قه ای اونوقت؟

...مسا�قه دو...

:دو�ارە خند�د و گفت
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ـ خب حاال جایزە اش چ�ه؟

ی هر سوا� که از ...اووم ... � ا�ه تو ب�� م ب��
م هر سوا�...جواب م�دم که من   ا�ه هم من ب��

� پرسم �ا�د جواب �دی ، قبوله؟

ـ هر سوا�؟

اهوم...

...ـ �اشه قبوله

روی ماسه ها �ه خط کش�دم و �شت خط 
وع کرد�م �ه شمارش ...وا�ساد�م �اهم ��
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1 ،2 ،3

وع کرد �ه دو�دن چهرە ای  �ا . تا سه رو گفتم ��
�ه . ە شدمو �ه رو �ه رو خ��  خن�� �جام موندم

و ب� ش�� جوری فاصله ی ب�نمون داشت ب�ش��
� شد که �امال از خودم نا ام�د شدم

حداقل  دو�دم که. و� از تالش دست بر نداشتم
ه من هنوز وق�� �ه ساحل � رسه برنگردە و ب�ین
وع ا�ستادم ...�شت خط ��

 جام � . �� توجه بهم �ه دو�دن ادامه م�داد
:موندم و نفس نفس زنان گفتم

ی پ�ش ا�ه �خوای اینطور ...نخ�� دن�ا خانوم...
سه ساحل و ز�ر �ار سواال  ش �ا�د بری طرف م��
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...�مر خم ک�� 

وع ک � زدم و ال� ال� �� ردم �ه گ��ه خودم و زم��
:جیغ کش�دم و گفتم. کردن

اااخ دستم...

.  اومدن�ا� بهش انداختم داشت �ه سمت ام �
د گفت � :درحا� که نفس نفس م��

!ـ �� شد ؟

...دستم درد م�کنه... 

م�خوای برگرد�م؟...ـ ق��ونت برم 
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...نههه...

 گ��ه نکن...ـ چ��ار کنم خوب ��� هووم
مت ب�مارستان؟...د�گه ...ب��

م... ه�� شهشا�د حالم ب...�غلم کن تا ساحل ب��

:تو �لو خند�دو خم شد

...ـ خب زودتر �گو

� �لن دم کرددست اش و ز�ر �دنم بردو از زم��

�م و  هوا �د بود دستم و دور گرد�ش بردم و 
...توی گرد�ش فرو بردم
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د�ک تق���ا نزد�ک ساحل بود�م صورتم و نز 
تمل�ام و روی ته ر�شش گذاش. صور�ش بردم

� عشقم...  �ذارم �ای��

� گذاشتم تند گونه امو بوس�د و �ای��

آب  ��ــــع �ه سمت ساحل دو�دم �ه �امو توی
دش برگشتم �ه سمت ق�افه ی بهت ز . گذاشتم

لو �جاش م�خکوب شدە بودو ح�� �ه قدمم ج
!نیومدە بود

:مدستام و �اال بردم �ا صدای �لند گفت

من ...هوووو....من بردم...من بردم... 
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...را دن�ا ...برندە ی مسا�قه دوم�دا�� ...بردم

دم م �م خا� �ه � . تتد دستم و روی ل�ام ف��
ندی که واسه اینکه گ! موندە بود ��م دن�ا راد

ش :گفتم  زدم �م�� �ه چشم ب�ادو �ش��دە �گ��

�ا اجازتون...دن�ا خانومه موحد... 

دست اش و مشت کردو جلوی ل�اش گرفت

منو �گو ...� من و �الە � ذاری؟...عه عه عه  -
�ه این  ن�م ساعته دارم...داشتم سکته � کردم

 واست افتا
�

دە و جای�ت فکر م�کنم که نکنه اتفا�
!زخم و ز�� شدە
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وع کردم �ه خن د�دنتا ق�افه اش و د�دم ��

حاال د�گه...

ال ات و خ�� خب حاال سو ....ـ من سادە رو �گو 
س ...ب��

دست اش و گرفتم و روی شن های ساحل 
�شس��م

کت خب �گو ب�ینم کیو �ه جای من تو �� ...
استخدام کردی؟

!دو�ارە رنگ اش پ��د
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ست �عدا وا... ـ �س نقشه ات این بود ارە؟
...توضیح م�دم

...د�گه داشتم شک � کردم بهش

:�ا عص�ان�ت گفتم

...گفتم االاان....

...ـ خ�� خب خ�� خب آروم  �اش

...آرومم ، �گو...

کت گفت سوف�ا گناە دار  ە و اف�دە ـ عمو اومد ��
ر مدل واسه این که حالش به�� �شه �ذا.است 

کت �شه کردم   منم �ه خ�ط و خطا�� ...امسال ��
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د�گه  �خدا چندماهه...و �اهاش قرارداد �ستم
ە �� �ار  ش دن�اهم قراردادش تموم � شه م��

!چیی�� ؟...

...�ه وال که مجبور شدم ـ

� تو...  تو قرار داد منو فسق کردی...حس��
تاسفمواقعا برات م...سوف�ارو جام اوردی؟؟؟؟

منفجر  انقد عصاب ام خورد بود که مغزم داشت
م فقط � شد �اشدم و راە افتادم دوست داشت

ازش دور شم دست ام و گرفت و �ه سمت 
خودش برم گردوند
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ول کن دستم و عصا�م خوردە... 

ف�ا نبود ـ ق��ونت برم �خدا دل�ل اخراج تو سو 
ادو داد بهم این پ�شنه عمو زما�� اومدو اصال

کردە   که �ک ما� � شد قرار داد تورو فسق
...بودم

...قرار داد سوف�ارو هم فسق کن... 

 دن�ا؟
�

!ـ �� داری م��

ام تو ن� خو ...گفتم قرار داد اش و فسق کن...
کت �مونه � فه�؟ ن� خوام کنارە تو �اشه...��

�ه چشمام زل زد
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چند لحظه . روش و برگردوند و رو �ه در�ا وا�ساد
...ای فکر کرد

ی �گه �  دادم ن�ا�د اجازە �. منتظر بودم چ��
ز د�دن جوری که اون ا...سوف�ا دورو برش ب�ل�ه

راە  برد�ا عص�ا�� شدو اون همه دادو قال و 
م �ه انداخت من �ا�د احمق �اشم که �ذارم د
کت �ا سوف�ای خول و چل ه م�الم دق�قه تو ��

...شه

 
�

...ـ �اشه هر �� تو ��

...��دمصدای مثل صدای گ��ه ای توی تار�� ش

...خاله...خاله_ 

ت اش چشمم �ه دخ�� �چه ای افتاد که �ا دس
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� �التوم و گرفته بود و � کش�د یهو جیغ . �ای��
ون اومدو ترس�دە. زدم � از فکر ب�� ن�اهش  حس��

:روم چرخ�د

!ـ �� شد ؟

ک�ار �ه �. انگشت اشارم و �ه سمت �چه گرفتم
� �شست و خم شد و   ل�خند روی ل�ای حس��

�غلش کرد

ـ ای جانم

وع کرد �ه حرف زدن �اصدای �چه گونه اش ��

ه بود�ه دخ�� �چه ی تق���ا سه ، چهار سال
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ــ سالم

� آروم گونه اش و نوازش کرد :حس��

...ق��و�ش برم چقدر خوش�له -

!دس�ش و گرفت و بوس�د

...ـ مامان و �ا�ات کجان خوش�ل خانوم

 کش�د 
�

که   دست اش و �ه سمت گروە خانواد�
...گرم صح�ت بودند

:برگشت و بهم گفت

...ـ دن�ا ب�ا
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...چه عجب دن�ارو هم د�دی

 شد �شت �ش راە افتادم �ه �چهه حسود�م �
� و جلب کردە بود ...�� توجه حس��

� خودش م�� ...  ...ە خ�� خب د�گه �ذارش زم��

� گناە د ە م�خورە زم�� ن�اش ...ارەـ عه ع��زم م��
...کن چقد نازە

�ار ق�افه ی �س. �ه ن�اە �� بهش انداختم
معمو� داشت 

نم�دو�سم انقد �چه دوس داری...
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:خند�د و گفت

م واسه ی �چه - ...خ�� اونم د...آخ آخ من م�م��

...چقدم بهت م�اد �ا�ا �ا�� ... 

ـ ال�؟

...نه �ا�ا جدی گفتم...

مد�ه خانوم جوون �دو �دو �ه سمتمون او 

ــ عه آ�سان کجا بودی مامان؟
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نداختدخ�� کوچولو خودش و تو �غل ماما�ش ا

� و �ا ل�خند گ :فتخانومه رو کرد �ه حس��

...ــ ب�خش�د واقعا 

� ب�ش�� مواظب اش �...ـ نه خواهش م�کنم ...اش��

ــ چشم

� و گ ند دست حس�� رفتم و اجازە ندادم گرم �گ��
دای �ه جای سا�ت که ص. �ه اونور ساحل بردم

ی جز صدای در�ا ن� اومد � ...چ��

راز خند�دو کنارم د. روی شن ها دراز کش�دم
کش�د
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آخ�ش -

ە شد�م �ه آسمون پر از ستارە خ��

 بهم دست داد �م و از 
�

روی  احساس خسته �
 �ازوش برداشتم روی س�نه اش گذاشتم و 

چشمام و �ستم

و نوازش دس�شو دور �مرم حلقه کردو اون �� ر 
. وار روی موهام � کش�د

....

ودم دادم �ا صدای االرم گو�� ام �ه تکو�� �ه خ
و چشمام و �از کردم
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واب بودم ن�ا� �ه دورو برم انداختم تو اتاق خ
...صدای گوش�م �دجور �الفه ام کرد

تم اش �ا دستم و دراز کردم از روی عس� برداش
مچشمای ن�مه �از �ه صفحه اش ن�اە کرد

!...مامان بود 

فت چه عجب �الخرە مرجان خانوم تصم�م گر 
...بزنه �ه دخ�� �� �ه دونه ی �د�خت اش زنگ

ق�قا زما�� دلم ازش گرفته بود روز عرو� ام ، د
نداد که �� بهش ن�از داشتم جواب تلفنم و 

� تماس اش �الخرە تماس و  صل �عد از سوم��
کردم

؟ ـ الوو سالم عشق مامان خو��
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وع کردم �ه حرف ز  :دن�ا صدای خا�الود ��

سالم مر� خودت چطوری؟... 

ـ خ��م ع��زم

ا؟... چه خ��

 ام، خ�� خ�� ازدواج ام، خ�� �د�خ�� ....�� خ�� 
� �ار تو صور  تم زد ، خ�� چ� که �ا�ام واسه اول��

� و ...آبرو ر�زی برد�ا جلوی حس��

همه �� آرومه من چقد ...ه��� سالم�� ...
خوشحالم
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ـ خب خدارو شکر نفسم

ادیچند روزە پ�ش بهت زنگ زدم جواب ند... 

دم رفت ـ ارە ع��زم ب�خش رفته بودم خ��د �ا
م گوش�م و �ا خودم ب��

اهوم مش�� ن�ست... 

!م ؟ـ ناراح�� �خاطر این که جوابتو نداد

...نه ناراحت چرا... 
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� رفت مپتو رو کنار زدم و از تخت �ای��

ە هارو جلوی پنجرە ی بزرگ اتاق ا�ستادم پرد
کنار زدم

...چه منظرە ی ز��ا�� 

اتاق ساحل  در�ا دق�قا رو �ه روم بود از پنجرە ی
وصله مامان داشت صح�ت � کرد ح.  و � د�دم

�� که ی حرفاشو نداشتم در مقا�ل تمام حرفا
د گفتم � :م��

ە ب�خ�ال اووم م�دونم ، گفتم که اش�ال ندار ... 

و �ه روم در اتاق �از شد ن�اهم و از منظرە ی ر 
�اچه هول و دس�. گرفتم و �ه سمت در برگشتم

:پچ زدم

مامان �اری نداری؟...
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مـ دوست داشتم ب�ش�� �اهات حرف بزنم د خ��

� وارد اتاق شد :تند گفتم. حس��

�عدا، خدافظ...

گو�� و قطع کردم

...ـ سالم عشق من

ل�خند زدم و �ه سمت اش برگشتم

سالم ع��زم... 
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و  �ه سمت دس�شو�� رفتم و صورتم و شستم
ون اومدم و  جلوی آینه رفتم و صورتم. ب��

خشک کردم

� افتاد �ا ل�خند ش�طنت آ و چشمم �ه حس�� � م��
�از ��  هللا ا��� ! مرموزی بهم چشم دوخته بود

!شدە

ی شدە؟... � !چ��

:شونه ای �اال انداخت و گفت

ـ نه

ی ش...  � دە و� من همه اش حس م�کنم �ه چ��
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ها

ی ن�ست نگران ن�اش � ...ـ نه �ا�ا چ��

 ... 
�

...خدا�نه راست ��

خارج  حوله رو پرت کردم روی تخت و از اتاق
سمت  شدم درو �ست و �شت �م راە افتاد �ه

خونه رفتم  � آش��

ـ کجا ؟

م ص�حانه �خورم د�گه...  کنه چ�ه ن...دارم م��
�افه ی انتظار داری ص�حانه نخورم و �ش�نم ق

عج�ب و غ��ب امروزە تورو تماشا کنم؟
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:جلو اومد و گفت

�دە  مگه ق�افه ی عج�ب و غ��ب امروزە من -
؟ که دلت ن� خواد تماشاش ک��

�گو ...اخ��ه خودتم م�دو�� عج�ب و غ���ه ه...
!ب�ینم �� شدە

گفتم که ه���  -

 کردم و بزور ن�اهم و ازش گرفتم
�

و وارد  پو�
� ص�حانه امادە بود خونه شدم م�� � صند� و  .آش��

...عقب کش�دم و �شستم و مشغول شدم

2268



مرسی�� ...ص�حانه رو هم که آمادە کردی... 

من نکردم خدمت�ار کرد -

و توی دهنم گذاشتم و �ا د هن پر لقمه ی پن��
:م و گفتمبزور را� برای ان�شار صدا پ�دا کرد

خب دسته خدمت�ار درد نکنه...

مون ن�ع ن�اە اش ه. اومد رو�ه و روم �شست
ر چشم همزمان �ا خوردن ص�حانه ز�! ش�� بود

....ن�اش � کردم

... 
�

ی شدە تو ن� خوای �ه من �� � �ه چ��
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وع کرد �ه خند�دن و گفت ��:

ـ نه �خدا 

 در اوردن �الخرە �ا هزار م�افات و س� برای � 
� ص�حانه ام و خوردم و �ا شدم �ه از �ار حس��
...سمت اتاق خواب قدم برداشتم

ـ عشقم

:از � کنج�اوی تند برگشتم و گفتم

هووم؟... 

...شتهـ صد �ار بهت گفتم �گو جانم ، هووم ز 
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�اشه ، جانم �گو... 

ض کن�مـ بپوش ب��م ساحل �ه حال و هوا�� عو 

...نچ مثل اینکه ن� خواست حرف بزنه

ون دادم و گفتم :�الفه نف� ب��

...�ذار واسه �عد از ظهر...

�ذارم یهو  ق�ل اینکه اجازە �دە �ام و تو اتاقم
:صداش �اال رفت

ـ نه االن
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کردو   �لو�� صاف.متعجب برگشتم و ن�اش کردم
:�ا ل�خند گفت

�م و هوا هم خ��ه اومد...االن د�گه �اشه؟ -
ع نمیتون�م اون موق... �عد از ظهر هوا �ارو�� بود
...ب��ما

وقع خب اومد�م و هوا �ارو�� نبود اون م...
� تون�م ب��م

�ارون�ه...هست -

؟... ی ش! تو از کجا م�دو�� � دی ما هواشنا� چ��
خ�� ندار�م
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:خند�دو گفت

� �اش �ارون � �ار ...هوا اب��ه - ...ەمطم��

:�ا اخم خندە داری در ادامه گفت

حرف  حاالهم برو ل�اسات و بپوش انقدر رو  -
من حرف نزن

داری دستور م�دی هااا...

دستور ن�ست ع��زم -

حرف زور که هست...
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:ابروهاش و �اال انداخت و گفت

م آمادە شم...نچ ن�ست - برو که منم م��

وری را� از رفتارو ا�ارش شوکه بودم و همینط
:جز �ذیرش نداشتم

!...�اش ... 

واب رفتم ن�اە ام و ازش گرفتم و �ه سمت اتاق خ
ە بر . �مدو �از کردم داشتم و �ه �ه شلوار جذب ت��

ت س ف�دم �التوی �ش� سف�د، کتو�� های اس��
ف�دم و و پوش�دم موهام و �شتم ر�ختم و شال س

پوش�دم

شدم �ه  �ه آرا�ش مال�م کردم و از اتاق خارج
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سمت در خرو�� رفتم وارد ح�اط شدم

 و �از هم محوطه ی خوش�ل و�ال حالم و 
دگرگون کرد صدای در�ا و هوای ابری 

ش کردە بود خوش�ل��

�سادم رفتم و کنار استخر بزرگ وسط ح�اط وا
!عمیق بود اما سط� �ه نظر � اومد

 � شدم روی ل�ه ی استخر �شستم و منتظر حس��

� تو . ب�ست دق�قه ای گذشت ی که صدای حس��
:محوطه پ�چ�د

ـ دن�اااا

زد�ک ن�ا� �ه �شت �م انداختم در حاال ن
...شدن بهم بود
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شتمـ کجا�� تو دخ�� �ل خونه رو دن�الت گ

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

اینجا �شستم... 

 هاـ ق��ونت برم �اشو، میوف�� تو استخر 

:دستم و �ه سمت اش گرفتم و گفتم

دستمو �گ�� ... 

...دم�ه �مک اش �اشدم و جلو جلو راە افتا

� ب��م !ـ کجا؟ دە خسته پ�ا...� خوا�م �ا ماش��
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 �� �

� ...�اشه...  و ب�ار�س من م�مونم اینجا برو ماش��

�اشه...ت��ل -

� ک���دم و گفتم :�ام و �ه زم��

من ت��ل ن�ستم آقااا...

� و ب...�اشه �اشه - �ارمآروم �اش برم ماش��

�ب های روم و ازش برگردوندم و دستام و تو ج
ا رو سکوت همه ج. منتظر شدم. �التوم فرو برم

 پر کردە بود و من غرق فکر بودم که ی
�

هو �ا بو�
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...خندە که زد ن�م م�� پ��دم هوا که زد ز�رە

دم گفتم � :درحا� که نفس نفس م��

 داش�� سکته ام م�دادی...خجااالت �کش...
احمق

دە شدو پ�ا. درحا� که خندە هاش تمو� نداشت
 خواست آخ آخ چقدر دلم �. درو برام �از کرد

س�ار اون لحظه �ش�نم �شت فرمون و از ه�� �
سش �ه ز�ادی که تو عرصه ی رانندە داشتم وا

شار بوم که خ�ج �دم و انقدر �ام و رو �دال �از ف
پوش های قلب اش از ترس در��ادو بیوفته رو کف

 � ...ماش��

ون اومدم شسته �. ح�ف ح�ف که تا از فکر ب��
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و گذروندە بود�م ح�� �ا ل. بودم و نصف مس��
:گفت  که �امال مشخص بود که عم�قا تو فکرە

ـ دن�ا 

:ن�اهش کردم و گفتم

جانم...

مش و �� ـ م��م ا�ه �ه روزی �چه دار شد�م اس
�ذار�م هووم؟

...مآروم �م چرخوندم و متعجب ن�اهش کرد

!ادی؟�� شد یهو �ه فکر اسم �چه مون افت...
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ه شون ـ خب �الخرە هر زو�� در مورد اسم �چ
...�اهم د�گه صح�ت � کنند د�گه

 �ه ما هیچ و 
�

� ن� دو�ست که زند� قت حس��
 ن� دو�ست. فرصت �چه دار شدن و نم�دە

...اههمدِت �اهم بودن من و اون فقِط فقط ��م

؟ !ـ چرا اینطوری ن�ام � ک��

ون اومدم و گفتم :از فکر ب��

!...ه��� ...�... 

ە شدمن�اهم و ازش گرفتم و �ه رو �ه رو خ�� 
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� من چند روز�ه دارم...ـ خب نگف��  �ه این  بب��
قض�ه � کنم

؟...چیو؟...  !�ه �� داری فکر م�ک��

...ـ �ه اسم �چه امون د�گه

:خند�دم و گفتم

� تو  نم�دونم این فکر احمقانه رو � تو ... 
�دە �عد  اول �ارای اول�ه اش و انجام...انداخت

ا�ه خدا �چه داد اسمم واسش انتخاب 
...� کن�م
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وندە بود امعاء یهو زد رو ترمزو این �ار واقعا �م م
...و احشام و �اال ب�ارم

وع کن�م...خب ب�ا - ب�ا ��

مسدود  درحا� که از عص�ان�ت سلول های مغزم
:دمشدە بودند �م و چرخوندم و ن�اهش کر 

وع کن�م؟؟؟... !چیو ��

 �ارای اول�ه رو انجام �د -
�

...�ممگه نم��

که زد . دمشوکه و عص�ا�� �ا ده�� �از بهش زل ز 
...ز�رە خندە
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!احمق فکر ن� ک�� اینجا جاش ن�ست؟...

 م�کنه  -
�

رەاینجا و اونجا ندا...چه فر�

:جیغ زدم

... � � االن روشن � ک�� و ...حس�ی�� راە  �ا هم��
سو�� خ �� من و م�� � ی  ونه ک�همیوف�� �ا دور م��

مر�م و �ذارم حوصله ی گوش دادن �ه 
چرند�اتت و ندارم

دە بود درحا� که ن�اە بهت زدە اش روم قفل ش
ر سکوت چند دق�قه ای د. روشن کردو راە افتاد

ی شد ود که دو�ارە از اونجا�� که �امال پ�دا ب. س��
:تو فکرە گفت
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حداقل �ه اسم �گو -

 کردم و واسه این که قض�ه رو ف�
�

صله �دم پو�
:گفتم

تو �گو...

...خب من م��م �ذار�م در�ا -

:خند�دم و گفتم

ه د�گ...�شس�� واسش اسمم انتحاب کردی؟...
نظر منو � خوای چ��ار؟

مه -  من اسم روش نذارم �...ب�خش�دا دخ��
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ه که �عدشم حتما نظرت مهم...� خواد �ذارە
دارم ازت � پرسم د�گه

:�ا خندە گفتم

!حاال چرا در�ا...

،دن�ا ...خب �ه اسم تو م�اد د�گه...ـ چ�ه
 اینطوری د�گه هر وقت بهش ن�اە...در�ا

...فک م�کنم تو پ�ش�کنم

!مگه من قرارە جا�� برم؟...

...ـ تو حق نداری جا�� بری، �� گفتم
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...اها، خب ا�ه �� �اشه �� ... 

:خند�د و گفت

ـ اوال �ا�د دخ�� �شه من دخ�� دوست 
�عدشم ا�ه �� شد � ذار�م ...دارم 

چطورە؟...�ارسا

که �ا دروغ   �ا ش��دن اسم �ارسا �اد ��ی افتادم
 اش

�
 اش شدم و زند�

�
و نابود  و دغل وارد زند�

...وشکردم اونم �خاطر آد� کث��� مثل کور 

� �ار  داشتم تو اف�ارم غرق � شدم که برای دوم��
ون کش�دم خودم و ب��

اوال مگه ج�س�ت اش دست من و توعه ...
!�عدشم واقعا � خوای �ذاری �ارسااا؟
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وع کرد �ه خند�دن ��...

ـ ارە پ��ا عاشق اسم �ارساست

اش  وا من � خوام زحمت اش و �کشم عمه... 
!� خواد اسمش و انتخاب کنه؟

...ـ راس م�گ�ا

ارە د�گه ...

چند من  هر ...ـ و� خدا�� اسم �ارساهم خوش�له
...دخ�� � خوام
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 کردم و گفتم
�

:پو�

 ... 
�

ت دوتا دخ�� واس...�اشه هر �� تو ��
خ��ه؟...سفارش م�دم

...�� �اهم خند�د�م �ه ساحل رس�د�م

� درە داشبورد و �از کردو بند  �ه چشم حس��
...برداشت

ب�ا جلو -

بهت زدە �ه خوردە خودم و جلو کش�دم

؟... !� خوای چ��ار ک��
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نگران ن�اش �ار�ت ندارم -

!...چشمام و �ست

؟�ار�م نداری �ا جرات نداری �اری �... ک��

:تو �لو خند�دو گفت

معلومه حسا�� ترس�د�ااا -

م... ...�خدا ادامه �دی �ازت � گ��

انقدر . �ا خندە پ�ادە شدو درو برام �از کرد
چشم  کنج�او بودم که هر آن ام�ان داشت �ه

 � اقل �ه �ا حد. بند چنگ بزنم و �کشم اش �ای��
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 و خوردە �دم  اش �اال که از ز�رش همه �� 
...ب�ینم

� پ �ادە شدمدستم و گرفت و �ا �مک اش از ماش��

!چ��ار م�کن�� ؟...

...�عدا م�فه�....ـ درش ن�ار�ا

... � �...حسی�� م؟�گو حداقل کجا � خوای ب��

ه�س -

:تکرار کردم چند قد� راە رفتم و دو�ارە سوالم و 
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�م هووم ؟... ...م�ا توع!...کجا � خوای ب��

...ـ گفتم که م�فه�

�گو د�گه �گو �گوو...

ی  �� حرف فقط � خند�د �عد از � کردن مس��
. از کردمچشم بندم و برداشت �ل� هام و آروم �

درە اش تا  �ا د�دن �ه �ل�ه ی خ�� خوش�ل که از 
یغ ساحل و آب فقط چند قد� فاصله بود ج

!...کش�دم

واااااایی�� ...

� شدم و دو�دم توی �ل�ه ! ب�خ�ال حس��
ە کنندە بود �ا پردە ه آ�� ای تور ز��ای ی اش خ��
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از  و سف�د درست شدە بود و کف اش پر بود 
ە سقف اش و �ا صدف طرا� کرد...�ادکنک 

� و دوتا صند� وسط اش ...بود بودند و �ه م��

 �ا د�دن فنجون های قهوە و ک�ک ش�ال�� 
ا بودند فهم�دم ق�ل این که ب�ا�م کسا�� اینج

!داغ واسه دیزاین �ل�ه و درست کردن قهوە ی

ود از انقد محو تماشاش بودم که �ادم رفته ب
� �شکر کنم ز � واسه این که دو�ارە ا. حس��

دم و آروم  ذوق جیغ نزنم مح�م ل�ام و بهم ف��
...برگشتم �ه سمت اش

!خب -

ممنون  منتظر بود مح�م �غلش کنم و ��م خ��
� بهش�� و برام درست کردی ��م . که �ه همچ��
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ی و توی خواب هم  � � چ�� �خدا من همچ��
و محقق ن� د�دم و� تو این رو�ای نداشته ر 

...کردی

:اما ل�ام و کج کردم و گفتم

� عج�ب و غ���م ن�ستا...خب... ...همچ��

� دو نفرە امون و � ا لح�� برگشتم �ه سمت م��
:خا� از احساس بزور لب زدم

مر�...

شت دستاش و دور �مرم قفل کردو مح�م از �
و �ه  �غلم کرد که خندە ام گرفت و حرف دلم

:ز�ون اوردم
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� من... ا خ�� من واقعا ازت ممنونم اینج...حس��
...خ�� ز�اد...خوش�له

ە گوشم ل�اش و روی گردنم حرکت دادو آروم در 
:پچ زد

...عروسک...ـ قا�لتو نداشت

و اون تا  �� اخت�ار �ل� هام روی هم قرار گرفت
زش ل�ای د�د تحت تاث�� لحن تح��ک کنندە و لغ

سمت  �ه. خوش فرم اش روی گردنم قرار گرفتم
وع کرد  �ه �از  خودش برم گردوند و تند تند ��

�دم و خودم و عقب کش! کردن د�مه های �التوم
:گفتم
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ل�ه اش و مثل اینکه واقعا � خوای �ارای او ...
...اینجا انجام �دی ها

رد که قد� تو �لو خند�دو ل�اش و نزد�ک ل�ام او 
:عقب گذاشتم و گفتم

ان و� من ن� خوام حاال حاال ها مام...
...لطفا درک کن...شم

...من�اهم و ازش گرفتم و روی صند� �شست

داغ  هنوزم. فنجون قهوە رو توی دستم گرفتم
!بود

مدو رو �ه روم �� این که �لمه ای �ه ز�ون ب�ارە او 
بهش زل زدم اونم صاف تو چشمام . �شست

ە شدە بود ...خ��
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قض�ه  �س �گوو صبح �ه جوری ن�ام � کردی...
این بود

دم چش� چرخون. خند�دو قهوە اش و برداشت
  هنوزم هم و دو�ارە جای جای �ل�ه رو ن�اە کردم

�� ذوق داشتم

نم وای مر� نم�دونم چجوری ازت �شکر ک...
ی و  � � چ�� واقعا تو رو�اهام �ه همچ��

مر� عشقم...ن� د�دم

؟ ؟� خوای ج...ـ � خوای ازم �شکر ک�� ان ک�� ��

:کنج�او ابرو�� �اال انداختم و گفتم
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...فک کن ارە...

م و � خوام ـ من دخ��

ه واقعا نه مثل اینک. شوکه فقط ن�اهش � کردم
�ش اون �چه � خواست قض�ه فقط واسه من پ

!�ا افتادە بود

!�� ؟چیو � خوای ؟...

...�چه...ـ �چه د�گه ع��زم

:جیغ زدم

!تو از من �چه � خوایی�� ؟...
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 دو�دم خند�د �ا �ه فرار گذاشت دور �ل�ه ��
مه � داد دن�الش و اون � خند�د �ه فرارش ادا
...د�گه �ه نفس نفس افتادە بودم

ص�� کن ب�ینم...

زد و  �جاش وا�ساد از فاصله ی دور بهم زل
:نفس نفس زنان گفت

و ع��زم من درخواست عج�ب و غ���� از ت -
� فقط � �م �چه دار ش�م ه...فقط...ندارم م��

:داد زدم
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تو چند سالته ؟... 

:کنج�او گفت

!...ـ خب ب�ست و پنج 

من چند سالمه؟...

:چند قد� جلو گذاشت و گفت

!چطور ؟21ـ 

ی فک ن� ک�� واسه �چه دار شدن ز�اد...
سنمون �مه؟؟؟
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ـ نه

!...�� ؟�ع�� تو � خوای تو این سن �ا�ا �... 

ا شم �ادت خودت گف�� بهم م�اد �ا�...ـ ارە د�گه
...رفته

وع کردم �ه حرف زدن �ا صدای �لند ��

که   اصال م�دو�� چ�ه حاال ...من غلط کردم... 
�گه �گ�� دلت هوس �چه کردە �فرما برو �ه زن د

�ا دور و تو که ماشا� خ�ل...که زودتر �در �� 
...برت � �ل�ه ان

 و قدم زدم ن�اە ام و ازش گرفتم و مساف�� طوال�� 
� ن�اە. و از �ل�ه دور شدم کردن �ه   �دون برگش��
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� روی شن ها ی ساحل دراز کش�دم . حس��
چشمام و �ستم و دستام و �از کردم

...چه آرام�� 

...آسمون ابری

نتها صدای در�ا�� که بنظر � رس�د اصال ا
...نداشت

�ق آرامش و لحظه �ه لحظه ب�ش�� بهم تزر 
.� کرد

� راست � گفت در�ا اسم خ�� قشن  حس��
�

�
 کردن ک. بود

�
نارش و ا�ر تقدیر بهم فرصت زند�

هم اشنا  � داد اصال ا�ه �ه جورە د�گه ای �ا 
 � کرد�م حتما اس

�
م و شدە بود�م و زند� م دخ��

...در�ا � ذاشتم
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� � ا مرد د�گه از فکر کردن �ه این که �عد از حس��
ی و ای ازدواج کنم و لحظه های عاشقانه ا

ز فکر اصال ا. �سازم اش�م در � اومد کنارش
� �� اخت�ار اش ک توی کردن �ه زمان �عد حس��

چشمام جمع � شدو گ��ه ام � گرفت

�ا حداقل . مکنار اون من �ه درد هام فکر ن� کرد
� کرد که  اون انقدر �ا خو�� هاش ذهنم و درگ�� 

...ونم�م�� توی کنج تنها�� ام وقتم و �گذر 

ی که بود تال�� بود که هر ل � حظه � کرد تنها چ��
 شد � ای �اش �عد اون. واسه خوشحال کردنم

...مرد و دن�ای �دون اون رو تج��ه نکرد

که یهو ز�ر   دو�ارە داشتم توی اف�ارم غرق � شدم
م و �ا ترس چشمام و �از کرد. �لوم گرم شد

ا�� شدە که ز�ر �ل� های �سته ام زند اشک های
�ه  بودند از گوشه ی چشمم آو�زون شدند و 
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...راە اشون ادامه دادند

ـ �ه �� فک م�ک�� هووم؟

 فقط بهش ن�اە. روی �دنم خ�مه زدە بود
...� کردم

:دمآروم �ا صدای گرفته و �غض آلودم لب ز 

...ه��� ...

ذاشتم�ه پهلو خواب�دم �ه دستم و ز�ر �م گ

اومدو رو �ه روم دراز کش�دو دست اش 
نوازش وار روی گونه ام لغزوند

ـ دن�ا 
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...�ه چشماش ن�اە کردم

ی، �ا تنها م ��� گ��ه ـ چرا هر وقت تو فکر م��
م�ک�� هووم؟

...گ��ه نکردم...

ث شد �ا �ا چهرە ای خن�� توی چشمام زد و �اع
...ن �شمن�اە اش از جوا�� که بهش دادم �ش�مو 

!چ�ه ؟...

ـ فک کردی حواسم ن�ست ؟
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...من خ��م... 

...ـ خو�� و� خوب �ه چشمم نم�ای

چ��ار کنم خوب �ه چشمت ب�ام؟... 

دت��ن اتفاق ـ د�گه گ��ه نکن ، ح�� ا�ه �ه روزی �
...واسمون افتاد

 آ�� چشماش حالم و . �ه چشماش ن�اە کردم
...خوب � کرد

�اشه؟ -

 کرد لب درحا� که هنوز آ�� چشماش و تماشا �
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:زدم

�اشه...

...ـ خب حاال دخ�� من � م�اد �سالم�� 

لم حاال که د�دم دست بردار ن�ست د�گه د
ف ن� خواست �ا حرف زدن وقت خودم و تل

...بودکنم چون اون گوشش �ده�ار این حرفا ن

زد�ک �اشدم و روی ش�م اش �شستم صورتم و ن
صور�ش بردم دوس داشتم تح��ک اش کنم 

سش دق�قا مثل �اری که اون خ�� خوب از �
بر� اومد

�اال  آروم انگشتم و روی ل�اش کش�دم �ش و 
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. دادم اورد که ل�ام و ببوسه که حر� هل اش
و �االی  �اشدم و دستام و تو ج�ب �التوم کردم

.�ش وا�سادم

� ابروهاش �شسته بود � امال از اخ� که ب��
مشخص بود که �دجور حالش و گرفتم و 

عص�ا�� شدە

ق�ت اش هم ـ این �ارارو � ک�� �ه فکر آخرو عا
�ه راە  من ب�خشمت خدا ن� �خشه ، راە...�اشا

...�ا احساسات �� مردم �ازی م�ک�� 

...هوی �� مردم شوهرمه ها...

اش و �اشد و دس�� روی ل�اساش کش�د و ل�اس
� از ق�افه ی جدی اش پ�دا بود �. تکوند
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ش دستاش و تو ج�ب کت چر� ا. ناراحت شدە
� راە افتاد رفتم و از  دن�الش. کردو �ه سمت ماش��

:�شت �غلش کردم

...عشقمممم...

 کردو گفت. �جاش وا�ساد
�

 پو�
�

:�ال�

ـ ای �ا�ا 

� کش�دم دو  �ارە �ه دستام و از دور �مرش �ای��
ش ادامه داد ...مس��

... � �اهام حرف بزن خوو...حس��
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م � �ه رفتم و رو �ه روش وا�سادم اون �ا اخ
ب عقب راهش ادامه م�دادو من مجبور بودم عق

دم. برم � ...همزمان �اهاش حرف م��

من نمیتونم واست �چه ...خب ع��زم من...
چ��ار کنم خوو...ب�ارم

م - م زن م�گ�� نظرت؟...�اشه �س منم م��

ا�� اش اومدم که از دست اش جیغ �کشم و �ه ج
م که �فهمه ن�ا�د تو روم � گه � خواد و �از �گ��

ی برخورد  � ە که �شت �ام �ه چ�� کردو و   زن �گ��
ه تند داشتم � اوفتادم ک. روی هوا معلق شدم

...دس�ش و �شت �مرم بردو نذاشت

ام  از ترس قل�م تند تند �ه قفسه ی س�نه
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دم � ز دست اش و ا. � ک���دو نفس نفس م��
نارم رد �شت �مرم برداشت و �� اهم�ت بهم از ک

� اش قدم برداشتم   ...شدو �ه سمت ماش��

� برس ه �شت دو�دم و ق�ل اینکه اون �ه ماش��
ز�ر  استارت زدم و . فرمون �شستم و درو �ستم
:لب گفتم

م�ت ندادن تا خونه رو پ�ادە ب�ا که �فه� اه...
...چه مزە ا�ه

� � شت تا حاال س� نکردە بودم جلوی حس��
 کنم

�
ه حاال مثل این ک. فرمون �ش�نم و رانند�

 �ع�� 
�

.  �� وقت اش بود بهش �فهمونم رانند�
دم و الفرار  ...�ام و روی �دال �از ف��
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تا جا�� که تو�ستم ازش دور شدم

و پ�ادە  �عد از � کردن مس�� طوال�� وا�سادم
ه چوب شدم انقد ازش دور بودم که اندازە ی �

�ت �ه چشم � اومد ...ک��

...�� اخت�از خندم گرفت

...اقای مقدم خسته ��� �ه وقت...اخ اخ...

 کردم �شستم و �ازش و گرفتم �ه اهنگ رپ ��

ک دار شو در داشبوردو �از کردم عینک دودی مار 
هنوز � جاش . و�ه چشمم زدم در اوردم

وا�سادە بود و چپ چپ بهم ن�اە م�کرد

�شت فرمون واسش ژست گرفتم و رس�دم 
� و عین�م و ر کنارش وی بی�� ش�شه رو دادم �ای��

جا �ه جا کردم
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...اقا خوش�ی�ه برسون�متون؟... 

د و �� �ه ن�اە �� اهم�ت پر از خش� بهم کر 
�ا  یهو . حرف راە افتاد جلدی �و ته کردم

:عص�ان�ت ف��اد کش�د

 �ه...ـ ب�شعوور
�

�ال�� �ت  این چه حر�ات�ه نم��
هان؟ ب�اد من چه خا� �ا�د توی �م ب��زم

!خش�م زد

ای مظلوم  در اوردم و �ا ق�افه عینک ام و آروم
:آروم لب زدم

 � کنم د!... �� شدە مگه...
�

�گه �ار دارم رانند�
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!عجی�� نکردم

 �لدی؟
�

ـ نگفته بودی رانند�

� خا� نبود که �خوام ��م...  مگه  �عدشم...چ��
پرس�دی و نگفتم؟

و��  ...ـ مثل آدمم که نم��

و�� ... �� رو ت...تو مثل آدم م�� � رمز آدم یهو م��
 � ی �اال اوردە نم�دونه کجاشو ب�ارە �اال که �ه چ��

�ت�اشه �ل�م �فه� چقدر مزخرفه رانندگ

�اال  حر� عینک ام و �ه چشمم زدم ش�شه رو 
...کش�دم و �ازش و گرفتم
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...ایاحمق حقته اون همه راە و پ�ادە ب�...

هوا �م . چند دق�قه ای گذشت �ه در و�ال رس�دم
ق�ل . در برام �از شد. �م داشت تار�ک � شد

.تماینکه ورود کنم وا�سادم و تو فکر رف

اومد ولش از دست اش عص�ا�� بودم اما دلم ن� 
...�ادکنم اون همه راە و تنها�� و پ�ادە ب

� کنارم عینک و در اوردم و پرت کردم روی صند
چند دق�قه گذشت که بهش . �و ته کردم

...رس�دم

� کش�دم ش�شه رو �ای��

� ب��م...  ب�ا �ش��
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...ان�ار نه ان�ار 

م تالش هندزفری تو گوشش بودو ح�� �ه ثان�ه ه
ت قدم ب�خ�ال داش. نکرد واسه ن�اە کردن بهم

دو �ه راە اش ادامه � داد � !م��

� . پ�ادە شدم  هندزفری اش و کش�دم �ای��

:فتمانگشت اشارم و �ه سمته اش گرفتم و گ

 دار ... 
�

م دلم �اهات قهرم و� چون قلب رئو�
� ب��م�س �ش... نیومد �ذارم پ�ادە ب�ای خونه ��

و بهم زل زد دست �ه �غل

ەدیر وقته ها ن�اە کن هوا تار�ک شد...
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:فقط بهم ن�اە � کرد حر� گفتم

� �اشه انقد اینجا �مون تا ز�ر �ات ع... لف س��
�شه

� و خودش و ول کردم و پ�ادە �ه س مت ماش��
ب ح�� �ک �ارم �ه عق. خونه قدم برداشتم

برنگشتم

لتوم و رو �الە �ا.دستام و تو ج�ب ام فرو بردم
اهم ادامه �م کش�دم و �� اهم�ت قدم زنان �ه ر 

...دادم

ر�ک شدە تق���ا ن�م ساع�� گذشت هوا �امال تا
بود 

� منو تو این ت ار�� ول �اورم ن� شد �ع�� حس��
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ودم و خ. �م �م داشتم � ترس�دم! کردە و رفت
اد که ��ا فکرای عج�ب و غ��ب مشغول کردم

!نیوفتم ف�لم ترسنا� ها�� که ق�ال د�دە بودم

جودات و� ذهن م��ضم �� اخت�ار منو �اد مو 
...داختعج�ب و غ��ب �ا �و �له ی خو�� � ن

در  گو�� ام و . از ترس داشتم سکته � کردم
اوردم

�ش�� � کردح�� �ک گراند �امال س�اە ام ترسم و ب

� مخاط�ام پ�دا  � و از ب�� کردم  شمارە ی حس��

�� ام چند لحظه �ه اسم اش زل زدم غرور لعن
�م و فلش گوش. اجازە ن� داد بهش زنگ بزنم

روشن کردم و جلوی �ام انداختم 

� ب�ابون بود �� آب و علف � اش ع�� ح�� �ه  زم��
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مدم و سنگ بزر�م نداشت که �دونم تا کجا او 
تا . سمد برم که �ه خونه بر چقد د�گه رو �ا�

� صاف و صوف ش�� ب ودچشم �ار � کرد زم��

وع لب گفتم :ز�ر لب ��

� دخ�� مردم و �...  � خدا ازت نگذرە حس�� ه کش��
دادی

دم شدە نم�دونم از ترس ز�ادی بود �ا واقعا � 
وذ کردە بود اخه حس شد�د �ما هم �ه �دنم نف

بود

خ�الت راحت شد ...خ�الت راحت شد...
نداخ�� و خودت االن تو خونه �ا رو �ا ا...احمق

می�ی��  Tvب�خ�ال داری 
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 د�گه نتو�سم تحمل کنم صفحه ی گوش�م و 
اش روشن کردم توی مخاط�ام دن�ال شمارە 

...� گشتم که یهو

م �ا ش��دن صدای بوق ماشی�� که �شت � 
ە بود �ه بودو چراغاش که جلوی �ام و روشن کرد

سمت اش برگشتم

� بود  !...حس��

� مدل ها�� که واسه  ب�خ�ال �شسته بود و ع��
ونه ش�ط. ع�ا� ژست م�گرن بهم زل زدە بود
اما نه ا�ه  .� گفت برگردم و �ه راهم ادامه �دم

...� رفتم از ترس و �ما صدرصد م�مردم

...ترجیح دادم برم و �ش�نم

ه سمت غرورم و ز�ر �ام له و لوردە کردم و �
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� رفتم درو �از کردم و �شستم حر  درو  �ماش��
... مح�م ک���دم

�شه �م و �ه صند� تک�ه دادم و �ه سمت ش
الش ح�� �ک لحظه هم ت. د�دم و تنظ�م کردم

ست اش نکردم واسه ن�اە کردن بهش حسا�� از د
عص�ا�� بودم

ش این اخه �گو عو�� �ه �چه ارز . حرکت کرد�م
؟ �ا اینکه و دارە زن ات و تو تار�� و تنها�� و  ل ک��

؟ ز�ر چش�  �اهاش حرف نز�� و قهر ک��
تت فقط خدا م�دونه چقدر سکو . ن�اهش کردم

...ونهمن ب�چارە رو عذاب م�دە فقط خدا م�د

قه ای �م �م �دنم داشت گرم � شد ب�ست دق�
د وارد �ه خونه رس�د�م در برامون �از ش. گذشت
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� بهم �� توج� � کرد از و . شد�م ضعی�� حس��
د دلم اومدە بود عصا�م خورد بو  که �ه وجود

...ن� خواست �ه قهر بودنم ادامه �دم

� پ�ادە شدو در و �ست چشمام و  روی  از ماش��
دق�قه  چند . هم گذاشتم و خودم و �ه خواب زدم

ی ازش �شد �� از چشمام و �از  گذشت اما خ��
�دم دارە کردم و �ه ن�ا� �ه اطراف انداختم د

 � ...برم�گردە �ه سمت ماش��

 � و �از کرد  ��ــــع �ه حالت اول�ه برگشتم در ماش��
...لعن�� �غل ام کن خب. چند ثان�ه گذشت

ە ی لج�از ـ دخ��

دستاشو ز�ر �دنم بردو �غلم کرد
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...اخ�ش

م و مثل هم�شه �م و تو گردن اش فرو برد
هم  �شت � . دستام و دور گرد�ش حلقه کردم

و کنمعمیق نفس � کش�دم که ب�ش�� عطرش و ب

ته چند د�قه ا�� گذشت �ا ش��دن صدای �س
...شدن در فهم�دم تو اتاق خواب�م

توم و �از اروم روی تخت گذاشتم و د�مه های �ال
وم لب صدای االرم گوش�ش �لند شد که آر . کرد

:زد

ـ عههه 

آروم  ��ــــع از تو ج�ب اش در اوردو �ا صدای
:جواب اش و داد
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... ـ الوو

_

...سالم مامان مر� شما خو��  -

_

سونه - ارە دن�ا ام خ��ه سالم م��

_

�م راسش خوا�ه بهش م�...االن که ...االن؟ -
...�عدا بهت زنگ بزنه 

_

چشم چشم -

و  �اشدم. داشت �ا ل�� جون صح�ت � کرد
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تعجب �شستم �ش و �ه سمت ام برگردوند و م
� �ار پ�شو�� ! بهم چشم دوخت اش و  برای اول��

!بوس�دم از حرکت ام شوکه اش کردم

...خدافظ ...ـ مامان من �عدا �اهات تماس م�گرم

:گو�� و قطع کرد و گفت

!ـ تو مگه خواب نبودی؟

...نه...

سم عج�اا...ـ واقعا که �م �م دارم ازت می��

:�ا خندە گفتم
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چرا اخه؟...

ا�� و دارم ازت می�ینم که ت � احاال ند�دە ـ �ه چ��
...بودم

؟...  ا�� � !چه چ��

 عج�ب و غ���ت ک
�

ه ب�ش�� ـ چه م�دونم رانند�
ا � تو ...مخصوص ��است تا دخ��  فرو رف��

...نقش ، �از�گر خو�� هس��ا

نه �ا�ا �از�گر �� ؟...

 صفحه ی گوش�ش و خاموش کردو روی عس�
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...گذاشت

ـ دن�ا

هووم... 

:�ا اخما�� درهم صداش �اال رفت

فه�؟ـ صد �ار بهت گفتم �گو جانم چرا نم�

�� گناە دالم...  � ...عشقم چرا �م داد م��

 کردو گفت
�

:پو�
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ـ �گو جانم

جانم ع��زم... 

...ـ �ار��ال االن شدی �ه دخ�� خوب

کن �ه �اری ن...حرفت و بزن...خ�� خب �ا�ا...
...د�گه ن�م جانم ها

:تو �لو خند�دو گفت

....ـ خواستم ��م 

!مکث کرد
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؟...
�

!� خواس�� �� ��

� و او  ن مد� ـ ب�خش اون لحظه که د�دم ماش��
ادم �و ته کردی فک کردم د�گه از دس�ت د

...نفهم�دم �� گفتم

ودم و� من آد� نب. ته دلم ضعف رفت واسش
� راحت�ا از اش��اهات ک� � ...گذرمکه �ه هم��

ن� �خشم... 

...ـ چرا اخه من که معذرت خوا� کردم

سکته  چرا ولم کردی تو اون تار�� داشتم... 
...� کردم از ترس
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دی؟ـ عه داش�� و سکته � کردی و زنگ نم � ��

� تر ...  جیح از دس�ت ناراحت بودم واسه هم��
م اما بهت زنگ نزنم دادم �م��

�دی هاـ دفعه ی اخرت �اشه از این ترج�حا م

روش  �اشدم و �ه سمت �ل�د برق رفتم دستم و 
گذاشتم و اتاق روشن شد

� از �شت �غلم کرد ح�م دستاش و م. یهو حس��
دور �مرم حلقه کرد 

کنم  عههه ولم کن � خوام ل�اسام و عوض...
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:خند�دو گفت

...م�خوای چ��ار ک�� ...ـ ول نم�کنم 

�� وول خوردم اما ان�ار نه ان�ار 

م مح�م�� کرد حس کردیهو قفل دستاش و 
ون د ب�� � جلوی  دستم و . معدم از دهنم داشت م��

دهنم بردم

و�دم تو ��ــــع د. �ا د�دن حالم دستاشو �از کرد
اال هر �� تو معدم بودو نبودو �. دس�شو�� 

...اوردم

� مدام �. �لوم ان�ار �ارە شدە بود ه در حس��
د � دو صدام م�� � از کردمآروم درو �. دس�شو�� م��
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� �شستم و  انقد �� حال بودم که روی زم��
وع کردم �ه گ�  ...�ه کردنزانوهام و �غل کردم ��

مت دک �� ـ دن�ام ، ق��ونت برم �اشو ب��
دن�ا...�اشو

:�ا تمام توانم جیغ زدم

...نم�خوااام ولم کن ...

...شهـ �خدا من، من ن� خواستم اینطوری �

:هق زدم و گفتم
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...حاال که می�ی�� شد...

...ـ �اشو ب��م شام �خور�م

ون � خوام �...  ...خوا�مکوفت �خورم ، برو ب��

...ـ دن�ااا

:ر گرفتمآخ��ن توانم و برای آخ��ن جیغ �ه �ا

وون... گفتم برو ب��

و �اشد  �ا د�دن حالم بزور ن�اهش و ازم گرفت
حساس �ه حموم رفتم ا. ��ــــع از اتاق خارج شد

ش گرفتم �ه دو . کردم تمام �دنم بوی گند گرفته
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ون اومدم گرفتم   ل�اس خوا�م و پوش�دم و . و ب��
...خواب�دم

م و �ه صدا�� مبهم �اعث شد �دن خواب رفته ا
�م صدا   �م. تکون �دم و بزور پهلو �ه پهلو شم

�ازوم  برام واضح تر شد و لغزش دس�� رو روی
 آروم �ل�ام و حرکت دادم و . احساس کردم

...�ازشون کردم

ـ صبح ات �خ�� قشن�م

� �ه صبح �خ��  سادە  انقدر خسته بود که گف��
�گو  آخه. برام از کوە کندن هم سخت تر بود

.  ک�� اول ص�� چرا من ب�چارە رو ب�دار �
م �خو  ا�م ند�دی حال د�ش�م رو؟ �ذار �گ��

...د�گه
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:دم�ا دستم چشمام و مال�دم و بزور لب ز 

...�خ�� ...صبح...

��م �اهم ـ ق��ونت برم �اشو ص�حانه آمادە اس ب
�خور�م 

ساعت چندە... 

ـ دە

:�ا نق و نوق گفتم

... � ...�ذار �خوا�م توروخدا...حس��
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د�ش�م شام نخوردە گرف��  -
د�گه �اشو ...�اشو ت��ل خانوم...�اشو...خواب�دی

دستام  خند�دو . دستام و �ه سمت اش دراز کردم
...و گرفت �ا �ه حرکت �شوندم

�مرم درد گرفت...آخ کثافت آروم�� ...

دار �� ا�ه �ە صبح ب�...از �س که � خوا��  -
ین دو قدم راە بری �ه خوردە ورزش ک�� ا

وضع ات ن�ست

ه��ل �ه این ...مگه وضع من چشه؟؟؟...
ر مگه مغز خ...ورزش � خوام چ��ار...خو�� 

خوردم از خوا�م بزنم �اشم ورزش کنم
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�ه . اد�ا خندە �ی �ه �شانه ی تأسف تکون د
سمت �مد ام رفت درش و �از کرد

؟... چ��ار داری م�ک��

ـ ل�اس بپوشم واست د�گه

ون اورد ب�ا ا ینو �ه شلوار مش� جذب ب��
...بپوش

لوز ام و تو همون حال�� که بودم پوش�دم اش و �
...در اوردم �ه ن�ا� بهم انداخت

ـ عه دن�ا

هن �گردی اش�ال ندار ... ە من چ�ه تو �� پ��
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�گردم اش�ال دارە ؟

 � � ز�� گف�� م منظورم �عدش...ـ اوال که مردی گف��
نم �عد این بود که �ذا اول ل�است و انتخاب ک

هن ات و در ب�ار لخت �ما � خور  ی پ��

دو�ارە مشغول انتخاب شد

تم �� حرف پ��دم تو دس�شو�� صورتم و شس
ون اومدم موهام و شونه زدم و �ست ن�ا� . مب��

� انداختم �ل ل�اسام و داشت ز  �رو رو �ه حس��
� کرد 

� داری چ��ار م�ک�� ؟... !حس��

چرا این ل�اسا اینطور�ن ؟ -
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:جلو رفتم و متعجب گفتم

!چجور�ن ؟...

!؟اینارو � پو��  ـ �ع�� تو واقعا

!ارە خب...

:گفتم  �لوز �قه اس� توی دست اش و گرفتم و 

� و چند �ار جلوی خودت پوش�دم... هم��
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!...ـ عجی�ه 

!کجاش عجی�ه ؟... 

�ه �لوز ح��ر �ال�ا� �ه طرفم گرفت

ـ ب�ا اینو بپوش ب�ینم

گرفتم اش �دون ل�اس ز�ر پوش�دم اش 

...چشماش درشت شد

وری این ل�اس ها همینط!...شه.ـ وای مگه �
� �ه چشم م�ان و� تو ... خ�� نا چ��

اصال آدم م�مو�� ...� پو�� 
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:�ه چر�� زدم و گفتم

...ما ای��م د�گه...

�م بوس�ددستاش و دور �مرم بردو گونه ام و مح

حالت به�� شد؟...ـ ق��ونت برم

:دستام و دورش بردم و گفتم

م...اهوم... � ...�ع�� خ��م...خ�� به�� ...حس��

جان -
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ب�خش�د �اشه؟... 

!ـ چیو ب�خشم ؟

حالم خوب نبود ...د�شب �ت داد زدم...
خودت که د�دی

 حلقه ی دست هاش و دورم مح�م تر کرد و 
:گفتم

ی نگف�� ...ـ ع��زدلمم � ...که  اش�ال ندارە چ��

ازش جدا شدم آروم ل�ام و بوس�د
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ـ ب��م ص�حانه؟

:ل�خند زدم و گفتم

ب��م...

خونه رفت� � �ه . مدستم و گرفت �ا هم �ه اش��
روی  روی م�ل رو �ه. ص�حانه ی مش�� خورد�م

Tv ل و تو دستم گرفت. دراز کش�دم و  TVم و کن��
� و صدا ز  ...دمروشن کردم �ا صدای �لند حس��

... � ...حس�ی��

:اونم دق�قا مثل من �لندو کش دار گفت
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ـ جاااانم

...� �م من اینجام دن�الم نگرد...

. کرد  صدای خندە های اوج گرفت اش فضارو پر 
اخت�ار  �ا ن�اە کردن بهش �� . �ه سمت ام اومد

...�اشدم و �شستم. زدم ز�رە خندە

ـ ق��ونت برم من هووم؟

تو  دستام دور گر�ش حلقه کردم و پرو پرو 
:چشماش زل زدم و گفتم

...ارە برو عشقم...
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:ل�اش و آو�زون کردو گفت

 خدا نکنه؟
�

ـ نم��

:خودم و ازش جدا کردم و �ا ��� گفتم

�اشه خب اصال نرو ...

وع کرد �ه قلقل � دادنمز�ر �لومو بوس�د و ��

هو ی. از شدت خندە داشتم رودە بر � شدم
 احساس حالت ته�ع بهم دست داد دستم و 

� �ا چشما�� که ن گرا�� جلوی دهنم بردم حس��
د بهم زل زدە بود � :توشون م�ج م��

!ـ �� شدە؟

2344



� شم از اینکه واقعا  حالت  منتظر بودم مطم��
�لوم �ه   ته�ع دارم �ا نه که �ا �سته شدم راە

�عت برق و �اد خودم و �ه دس�شو�� 
...رسوندم

�اال اوردن  د�گه داشتم دیوونه � شدم همزمان �ا 
�ختم داشتم �لوم درد م�کرد � گ�جه. اشک م��

روم ل�ام و ش�� آب و تا آخر �از کردم هق زدم و آ
:ازهم �از کردم و گفتم

نمنو �کش و راحتم ک...خدا�ا د�گه �سه...

�ه � �شت � هم �ه درە دس�شو�� ��  حس��
:� زد و �ا لح�� نگران و ترس�دە گفت
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م چت �از کن ب�ین...�از کن درو...دن�ا...دن�ا -
شدە

داش �اال یهو ص. آروم درو �از کردم و خارج شدم
:رفت

�ت هست بپ � مت ـ دن�ااا ، �خدا تو �ه چ�� وش ب��
د ص!....م��ض شدی، شا�د �ما خوردی...دک�� 

که   �ار بهت گفتم ل�اس گرم بپوش تو گوشت
ە ...نم��

رو �ستم�� توجه �ه حرفاش وارد حموم شدم و د

و و توش  وان و پر اب کردم ل�اسام و در اوردم
م م�کرد آب گرم آروم. �شستم موهام و �از کردم

...ب�ست دق�قه ای توی وان بودم
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وله �اشدم و �ه دوش درست و حسا�� گرفتم ح
��ندش ی حموم سف�دم و برداشتم و پوش�دم �م
...مو از جلو گرە زدم و از حموم خارج شد

� مثل این که منتظر بود چون �الف اصله �ا حس��
م روی �ا حوله ی حمو . �ه دست ل�اس جلو اومد

تخت دراز کش�دم

� �ارو کردی که این حالته د�گه �اشو ... ـ هم��
�اشو... خشک کنم موهاتو

ن� خوام ولم کن حال ندارم...

:داد زد
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...ن� شنوی ...ـ عه بهت م��م �اشو 

ردمبهت زدە �م و چرخوندم و بهش ن�اە ک

؟... �� � !چرا داد م��

:اخم اش محو شد و آروم بهم گفت

و اذ�ت ـ ق��ونت برم �اشو د�گه چرا انقد من
م�ک�� 

:بهش زل زدم و گفتم

ن� خوام...
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دمنتظر عکس العملش شدم ق�افه اش جدی ش

ـ �ا نم��� نه؟

نه...

د� یهو دست اش و ز�ر �دنم برد و روی صن
م و � . �� بهش خند�دم. جلوی آینه �شوندم

ند� �ه صند� تک�ه دادم و موهام و �شت ص
ر�ختم

وع کرد �ه شونه ز  د�شون�ه شونه برداشت و ��

 سشوار و . تو آینه فقط تماشاش � کردم
. برداشت و مشغول خشک کردن موهام شد

...چند دق�قه ای گذشت
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� و روشن � ک نم ل�اس ـ خب ع��زم تا من ماش��
...ها تو بپوشو ب�ا

!کجا ب�ام ؟...وا... 

مت دک�� د�گه ...ـ � خوام ب��

؟...  �م ن�ست! دک�� واسه �� � !من که چ��

...ـ عصاب منو خورد نکن �اشو

� و نداشتم دلم �  خواست حوصله ی دک�� رف��
م �خوا�م  �اشدم و �ه سمت اش. فقط �گ��

...رفتم
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...من خ��م �خدا...عشقممم ...

؟ م رنگ و احمق که ن�ستم دار ...ـ �ع�� �� خو��
اال م�اری؟خو�� و دم �ه د�قه �...روت و � ب�نم

ص�� تو دفعه ی اول که تق... دم �ه د�قه چ�ه... 
...بود دفعه ی دومم تقص�� تو بود

!ـ من ؟

برو که �اال  ارە د�گه �م �ا دل و رودە ی من ور ...
ن�ارم

و �ذاری  دل و رودە ی سالم...ـ چه ر�� دارە ؟
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ال وسط دوتا سنگ ام حال صاحب اش و مثل ح
�ت هست د�گ...تو ن� کنه  � ...هحتما �ه چ��

فعه ی حاال تو این �ه �ارو چشم پو�� کن د... 
 م�

�
ام�عد ا�ه حالم �د شد هر جا تو ��

تو فکر رفت. مظلوم ن�اە اش کردم

...ـ �ا�د ب�ای ها

...م�ام قول م�دم... 

:�ه زل طوال�� بهم زدو گفت

ـ �اشه 
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دم و �ه �ه سمت در خرو�� رفت حوله رو در اور 
ی س ە �ا �لوز �قه دل�� ف�د کت شلوار جذب ت��

تم و پو چرم  رژ . ش�دممشکیو کتو�� و های اس��
رج شدم جیغ قرمزم و �ه ل�ام زدم از اتاق خا

نه زدم حوصله ام � رفته بود �ه چر�� تو خو 

� �ه خوردە �ا �لدون کوچولوی �ا�توس ر  وی م��
Tv ور رفتم

آااخ...

� بود �ا عص�ان�ت ک��وند � سوزن ت�� م اش ع��
� و راە ح�اط و پ�ش گرفتم ش�� که انگ. روی م��

گذاشتم   خار �ا�توس توش رفته بود و وسط ل�ام
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...و م�ک زدم

وارد ح�اط شدم 

وای ه. چشمام و �ستم و �ه نفس عمیق کش�دم
حساس �ا نفس کش�دن ا. تازە وارد ر�ه هام شد

ی بهم دست � داد دستم و رو  � ی گونه دل انگ��
ام کش�دم صورتم یخ زدە بود

ام و تو یهو دستا�� رو احساس کردم که شونه ه
 �  و نفس گر� که گردنم و . خودشون گرف��

قلقل� � داد

عطرش  �ه کوچولو �م و چرخوندم �ا بو کردن
...آرامش موجود برام چند برابر شد

� لطفا ترک عادت کن... حس��
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:آروم توی گوشم نجوا کرد

ـ هوووم ؟چ��ار کنم؟

 لحن حرف زد�ش تح��ک کنندە بود صداشو 
ام  مخصوصا وق�� اروم در گوش. دوست داشتم

د � وم اون خوب � دو�ست من �ا کد. حرف م��
...�ارش اخت�ارم و از دست � دم

� که یهو�� م�ای � ترسون�م ...  هم��
سکته م�کنم میوفتم رو دس�تا...د�گه

ـ عههه خدا نکنه
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� رفت�ماز �له ها �. ازم جدا شد دستم و گرفت ای��

کجا داری � ب��م؟... 

انگشتاتم  ـ � خوام �ه جوجه ک�ا�� بهت �دم که
�اهاش �خوری

آخ جون...

وع کردم �ه ب�� ب��  �م  که �شت. جلوجلو ��
ا لح�� � یهو. آروم قدم بر � داشت � خند�د

:عص�� و سوا� گفت

!ـ ب�ا اینجا ب�ینم
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:همون حال�� برگشتم �ه سمت اش و گفتم

!چ�ه؟...

...�لوز ن�� سف�دم و �ا دس�ش لمس کرد

:چشماش قلم�ه شد و �ا عص�ان�ت گفت

!ـ دن�اااا

!چ�ه �� شدە ؟...

خدا ��م چ��ارت !...این چ�ه پوش�دی ؟ -
� �ارارو � ک�� که این ح...کنه ال و روزتهدە هم��
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�  صورتم و . ز�پ کت ام و تا ته واسم کش�د ب��
دستاش گرفت

...ـ گونه هات از �ما �خ شدن 

ت ح�اط دو�ارە دستم و گرفت و تند تند �ه سم
از �ل و  �ش�� بردم �ه ح�اط خ�� بزرگ بود پر 

ادمگ�اە �اد �اغچه ی خونه مجردی اش افت

وشه ای �ه سمت در رفت�م که �ا �از شدن اش گ
م �ه در جلو تر رفت�. د�گه از و�ال نما�ان شد

مت د�گه �از شد که وارد �ش�من شد�م �ه س
اتاق خواب بردم

گرم تنم   کت چرمم و در اورد و بزور �ه �التوی
ون اومد�م خدمت�ارا  خدارو شکر . کرد از اتاق ب��
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اجازە  هیچ کدوم جرات ورود �ه خونه رو �دون
� نداش�ند ...ی حس��

خونه رفت �شت �ش ر  � � �ه سمت آش�� اە حس��
و  افتادم �� از صند� هارو عقب کش�دم

�شستم 

 بود دسته �م �انزدە ن
�

� خ�� بزر� فری م��
...� تو�س�ند روش شام و ناهار �خورن

� در �خچال و �از کرد و گوشت در اورو ر  وی م��
ت و تخته گوشت و اوردو کنارش گذاش. گذاشت

ت ها دو�ارە �ه طرف �اب�ن...�ه چاقوی بزرگ
رفت 

ب�ام �مک؟...
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ـ نه ع��زم

صفحه ی گوش�م و روشن کردم

ک روی قسمت موز�ک �ل�ک کردم و �ه موز�
وم �شست اومدو رو �ه ر . اروم �� �الم �� کردم

وع کرد �ه برش دادن گوشت ...و ��

ە شد :مدستم و ز�ر چونه بردم و بهش خ��

عشقممم....

ـ جان؟

ی و از � �اد گرف�� هووم؟... � آش��

:تو �لو خند�د و گفت
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ـ از خودم

نم...  � عههه دارم جدی �اهات حرف م��

:خند�د و گفت

ی د � ارم ، ـ راسش من عالقه ی ز�ادی �ه آش��
م و �خورم ، � تا این  ب�ش�� دوست دارم خودم ب��

ن ، �ذارن جلوم � که �ش�نم ، ب��

اووو ، خب �ه منم �اد �دە ... 

ی عالقه داری؟ � ـ �ه آش��
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م�ای  نه فقط دوس دارم هر وقت از � �ار ...
� خانومای د�گهخودم م ع�� � ...واست غذا ب��

دست از �ارش کش�د و بهم زل زد

ـ ق��ون چشات برم من

:ر�ز خند�دم و گفتم

ی �...ن� خواد ق��ونم بری ... � اد �دەبهم اش��

چشممم-

م گذاشت�شقا�� که چهارتا پ�از توش بودو جلو 
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وع اینارو پوست �کن ـ ب�ا واسه ی ��

از پوست �ارای گندە گندە �دە انجام �دم پ�... 
...کندنم شد �ار اخه؟

ـ خب �اشه 

�اشد و رندە رو اورد و جلوم گذاشت 

!این چ�ه؟...

:متعجب گفت

!رندە د�گه -
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خب؟...

ـ �عد پوست کندن رندە اشون بزن

�اشه...

وع کردم روی موهام و بوس�دو �شست ��

بود و�  واقعا سخت. ز�ر چش� بهم ن�اە � کرد
مان ز�ادی هنوز ز . وانمود کردم �ارە خ�� راحت�ه

نگذشته بود که مثل �� �ش�مون شدم

ال من آقا اص. این چه غل� بود من کردم خدا
م ی �اد �گ�� � ...نخواس��م. ن� خوام آش��

و �د�خ�� و �عد پنج دق�قه �ه پ�ازو �ا هزار زور 
پوست کندم و توی �شقاب  فحش تو د�
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گذاشتم

هوووف...

!ـ چ�ه؟

م ه��� مرحله ی اول و گذروندم دارم م...  ��
...�اغ پ�از �عدی

:خند�دو گفت

- � � ی هم�� ه دونه ن� خواد �عدی و پوست �گ��
وع کن رندە بزن رو ��

؟...  � �ع�� �ق�ه الزم ن�س��
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� �ه دو  نه رو رندە ـ نه ع��زم اونارو ول کن هم��
بزن

�اوشه...

ـ اف��ن

ود ح�� �ه پ�ازو برداشتم �ه رندە مال�دم عج�ب ب
که   �� این! کوچولو هم ش�ل اش تغی�� نکرد

که �ل�م   �ذارم متوجه �شه �ه �ارم ادامه دادم
د�گه داشتم . پ�ازە تغی�� کنه اما ان�ار نه ان�ار

:�ا عص�ان�ت گفتم. اعص�ا�� � شدم

... � حس��
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ـ جانم؟

نن؟...  � چرا پ�ازو �ه رندە م��

ی تو  متعجب ن�اە اش از چشمام �ه سمت رندە
ندە ن�ا� �ه حرکت دستم و ر . دستم � خورد

!زد ز�ر خندە. انداخت

ز�� ـ ق��ونت برم ولش کن ن� خواد رندە ب

وا چرا م�خندی سوال پرس�دم؟...

پ�ازو ... زنند ـ اخه ع��ز من پ�ازو که �ه رندە ن�
رندە � زنن
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 هم � کنه؟ �س من �ه ساع... 
�

ته دارم مگه فر�
!چ��ار � کنم؟

شترندە و پ�ازو بردا. اومدو کنارم �شست

ن، �ش این م ـ این مد� رندە رو ن� گ�� د� � گ��
...و پ�ازو

...�ه حر�ا�ش دقت کردم

چه جالب �دە منم انجاام �دممم... 

ب�ا ع��زم-
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وع کردم ازش گرفتم اشون و ��

وع �ه سوزش کرد ش�د که �ه ثان�ه نک. چشمام ��
اشک از چشمام �از�ر شد

آخ آخ چشمام...

آب  ��ــــع دو�دم �ه سمت س�نک مشت ام و پر 
ین �ارو چند �اری ا. کردم و تو صورتم �اشوندم

 چشام. سوزش چشمام �م�� شد. انجام دادم
� برخو  رد کردم�سته بود و برگشتم یهو �ه حس��

 مال�دم چشمامو �از کردم و درحا� که مدام �
:اشون ن�اش کردم

ب�ینم چشماتو...ـ خو�� ع��زم
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�شو خم کرد

...ـ ق��ونت برم چشمات قرمز شدن که

خونه خارج شد� � مدستم و گرفت و از آش��

ودت و ـ من � خوام بهت ک�اب �دما تو چرا خ
� آمادە شد به...خسته � ک��  ت م��م برو �ش��

...ب�ای �ست بز�� 

خونه ر  � فتپ�شون�م و بوس�د و �ه سمت آش��

...و روشن اش کردم Tvبرگشتم �ه سمت 

...ن�م ساع�� گذشت که صداش �لند شد

�مـ دن�ا ا�ه حوصله ات � رفته ب�ا �م
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چ�ه تو که �مک ن� خواس�� ... 

� ـ گفتم ا�ه حوصله ات � رفته، ا�ه ه م نه �ش��
Tv  � تو بب��

:از جام �لند شدم و گفتم

م�ام....م�ام...

م و �اشد. بند و �ساط ک�اب تو دست اش بود
...د�م�شت �ش راە افتادم وارد ح�اط �ش�� ش

� منقل و همه �� آمادە بود روی صند� م ��
نقل ک�ا�ارو روی م. خوش�ل چهار نفرە �شستم

وع �ه �اد زدن کرد گذاشت و ��
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� ب�ام �مک؟...  ...�آش��

:خند�د و گفت

ـ ب�ا

وع کردم پ��دم �شت منقل �اد بزن و گرفتم و �� 
و �ه جای یه. دود از ک�ا�ا �لند شد. �ه �اد زدن

�لند  بوی ک�اب احساس کردم بوی گندو کثافت
اری چند �. داشتم معدم و �اال � اوردم. شد

....خودم و زدم �ه اون راە اما

...

�نگ �ل  ان�ار که �ا �ه. از دس�شو�� خارج شدم
ون کش�دە بودند از �س که �دنم   خون �دنم و ب��
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� دق�قا رو �ه رو . �� حس شدە بود  م حس��
وا�سادە بود

...نا�اونم �ا اخما�� درهم و ق�افه ای غض�

هش معصومانه ن�ا! چپ چپ بهم ن�اە � کرد
اموش کردم که قو� که بهش دادە بودم و فر 

...کنه

!چ�ه؟... 

ودم  و فقط ن�ام � کرد از کنارش رد شدم و خ
ش�دم پتو رو روی �دنم ک. روی تخت پرت کردم

...یهو داد زد. و چشمام و �ستم

ـ دن�اااا
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:ن�م م�� پ��دم �اال

!!!وای �ا خدا... 

�ان قل�م �اال رفته بود و نفس نفس دم �� � م��

؟...  �� � !زدە �ه �ت؟!...چرا داد م��

ند اوردو �� حرف �ه سمت �مد رفت �ه �التوی �ل
 کردم در مقا�ل حرکتاش مقاومت ن�. تنم کرد

وی شال مشک�م و ر . عص�ان�ت اش ترسنا� بود
...موهام انداخت دستم و گرفت

� برداشت از خونه ب ون سوئیچ و از روی م�� ��
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� شد�م جلوی  طو� نکش�د که. زد�م سوار ماش��
تم و دس. �ه ب�مارستان ا�ستاد�م پ�ادە شدم

گرفت و وارد شد�م

ە. در زد�م و وارد شد�م سالم  �ا هم �ه دک��
کرد�م

:و گفت عینک اش و روی بی�� اش جا �ه جا کرد 

 � ــ سالم �فرمای��

روی م�ل رو �ه روش �شس��م

ـ خب مش�لتون چ�ه ؟
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� انداختم ن�ا� �ه حس��

وع کنم ...�ا ن�ع ن�اهش بهم گفت که ��

:�م و �ه سمت دک�� چرخوندم و گفتم

 شهراسش من چند وقت�ه حالم �د �... اووم...

چند وقته؟_ 

تق���ا دوهفته... 

ــ حالت ته�ع هم داری؟

...ارە خب حالت ته�ع دارم فقط... 
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؟ ــ �گ�جه ��

ارە...

ــ احساس ضعف ؟

...ارە...اهوم...

واب �ه آزما�ش واست مین��سم انجامش �دە ج
...و ب�ار

چند وقته ازدواج کردین؟_ 

...تق���ا سه هفته ای � شه...
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� برگه ی ازما�ش از مطب خ ارج �عد از گرف��
شد�م

ی؟ـ تو �گ�جه و ضعف داش�� رو ن� کرد

خب �� � گفتم... 

...نفس پر از خش� کش�د

� حاال من �ا�د آزما�ش �دم؟... حس��

ـ ارە خب

خدا�ااا... 
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!ـ چ�ه؟

نگو که ن� دو�س�� ...� ترسم... 

!ـ از ازما�ش ؟

از آمپول ...

وع شد...ـ ای �ا�اا �از ��

�ه دم در ازما�ش�اە رس�د�م

...برو تو...ـ ق��ونت برم ترس ندارە

ارد شدم دلم ن�اە ام و ازش گرفتم �ا ترس و لرز و 
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س ز�اد دستا م � لرز�د � خواست برگردم از اس��

� ن�  ذارە � دو�سم که تا شب ام شدە حس��
ون برم �دون آزما�ش از ب�مارستان ب��

� هم وقت و تلف نکردم �ه نف س واسه هم��
 �عداز . عمیق کش�دم و روی صند� �شستم

رفتم و آزما�شات ام پ��ه رو روی جای آمپول گ
ون رفتم ب��

� از روی صند� �اشدو �ه سمت ام ا ومدحس��

؟ !ـ خو��

ا�ش گفت ن�م ساعته د�گه جواب آزم...اهوم...
...آمادە اس
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و �ه روی صند� رد�ف اول ر . دست ام و گرفت
ک�ه �م و �ه شونه اش ت. روی �ذیرش �شس��م

دادم

ە �ا رو پو  � ش سف�د �ه �� چشم ابرو مش� س��
�شت �اجه ی �ذیرش ا�ستادە بود

ە مشغول دم �ه دق�قه �ه ن�ا� � کردو دو�ار 
واست �ارش � شد دلم �ه خوردە ش�طنت � خ
...�ا چشم �� صدا ازش پرس�دم چ�ه 

� . �� ذوق کردو بهم ل�خند زد :گفت  یهو حس��

...مـ �اشو �اشو ب��م �ه جای د�گه �ش�ن�

�م و از روی شونه اش برداشتم

ود مثل �ه ن�ا� بهش کردم �دجور اخم کردە ب
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!این که متوجه حر�ات ��ە شدە بود

�شس��م د�گه...

:اخم اش ب�ش�� شد و گفت

ـ گفتم �اشو

داز جام �ا�شدە بودم که ��ە صدامون ز 

�ارمـ تو برو من خودم جواب آزما�ش ات و م

�اش...
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ە حرکت کردم �ه سمت اتاق دک��

� جواب آ دم که حس�� � زما�شم اروم اروم قدم م��
ق�قه ای دم چند د. و ق�ل ورود �ه اتاق دک�� ب�ارە

ی �شد در اتاق دک�� وا�سادم که خ��

و برم  تصم�م گرفتم را� که اومدم و برگردم
 � پ�دا  ب�ینم چه خ�� شدە که �و �له ی حس��

شد

!چرا انقد دیر اومدی؟...

برگه رو از دست اش گرفتم

تو برو من خودم م�ام...
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!ـ �ع�� �� تو برو من خودم م�ام؟

ە زنان تو �...   خوای ب�ای خب ع��زم دک�� ، دک��
 

�
�� ��

چند لحظه ای وا�ساد و بهم ن�اە کرد

ـ �اشه همینجا منتظر م�مونم

... � گهخودم میتونم ب�ام د�...برو تو ماش��

:اخم کرد و گفت

ـ قسمت �ذیرش منتظر م�مونم
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در . ت منتظر جوا�م �شد راە اش و کش�د و رف
ە رو چرخوندم ...زدم دستگ��

سالم... 

هم�ت کجاست؟...ـ سالم دخ�� �ل

�ه �اری واسه اش پ�ش اومد رفت...

� ...ـ اها ب�ا �ش��

ش گذاشتم و �شستم � برگه رو روی م��

ا دقت �ازش کردو عینک اش و �ه چشم اش زدو �
وئه ورا چش� روی �لدون های آل. بهش ن�اە کرد

� �ه مدت گذشت آزما�ش و روی م. چرخوندم ��
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بهم  گذاشت و عینک اش و برداشت انگشتاش و 
...منتظر جواب شدم. گرە زد

ـ چند سالته ع��زم؟

:کنج�او لب زدم

!چطور؟...ب�ست و �ک سالمه...

:ل�خند زد و گفت

مامان کوچولو...ـ ع��زممم

ون زد ...چشمام از حدقه ب��
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؟...  !!!چی��

اینجا بود  �اش هم�تم...ـ دخ�� �لم شما �ارداری
...بهش � گفتم 

 زنه برای چند لحظه حس کردم قل�م د�گه ن�
ک�� داشت د . ان�ار که زمان برام متوقف شدە بود

و و من تص��. �ه صح�ت هاش ادامه � داد ر دک��
هم  � د�دم اما ح�� �ک �لمه از حرفاش و 

...�دنم یخ کردە بود. ن� ش��دم

�ه ای که �ا دست اش �ه صورتم ز  د �ه �ا ��
زور ل�ام �غض کردە بودم و ب. حالت اول�ه برگشتم

:از هم �از کردم

�اە خانم دک�� تورو خدا �ه �ار د�گه ن... 
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 � د�گه  شا�د اش��ا� جواب آزما�ش ��...کن��
غ�� ممکنه ...چه م�دونم... رو دادن بهم

اخه مگه ...هنوز ��ماهم نگذشته...هنوز
...� شه

اهات مگه ای�� که �!...ـ �ع�� خوشحال �شدی؟
!بود هم�ت نبود ؟

نا  دک�� فکر � کرد �چه حاصل �ه ارت�اط
� هم چپ چپ بهم ن�اە وعه واسه هم��  م��

ش. � کرد � �شست از کنارم �اشدو رفت �شت م��

� ع��زم روزانه آدمای ز�ادی م� ان اینجا که ـ بب��
پ�شنهاد  حال تورو دارن من ح�� �ه �ک نفرشونم
� و ندادم �ا ا�ر هم دادم اس � از سقط جن��

م�ان خا� نیوردم
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� (�ا ش��دن �لمه ی   ترس عجی�� ) سقط جن��
د و نفس توی س�نه ام ح�س ش. توی دلم افتاد

نتو�ستم الم تا �ام حرف بزنم

ه ازدواج ات ـ ا�ر ن� تو�� �درو مادرت و را�� �
ە ازدواج ک�� ک�� �ا �ه هر دل�� ن� تو�� �ا �� 

نجام بهت پ�شنهاد � کنم این �ارو حتما ا
رو  چون هم خ�� س�ت �ای�نه هم برو ...�دی

 داری
�

...داری هم هنوز فرصت زند�

د � دهنم  ز�ونم تو .حرفاش و �ا ل�خند بهم م��
ی. ن� چرخ�د که جواب اش و �دم � توی  �ه چ��

ز جام �ه برگه نوشت و �ه طرفم گرفت بزور ا
�اشدم 

برگه رو  دستای لرزونم و �ه سمت اش دراز کردم
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گرفتم

قانو�� این ـ شمارە ی �� از دوستامه �صورت غ�� 
و �دون  �ارو انجام م�دە واست �ا ه��نه ی �م

...عوارض

 ن�اهم و ازش گرفتم و بزور �ه سمت در 
قدم برداشتم  خرو�� 

ـ خانو�

 جواب آزما�ش رو �ه.�ه سمت اش برگشتم
:سمتم گرفت و گفت

ـ آزما�شت
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تاق خارج برگشتم و برگه ازما�ش و گرفتم و از ا
.  دادم�غضم ترک�د بزور �اهام و حرکت �. شدم

وی دلم � خواست همونجا توی همون راە ر 
...خا� جون �دم و د�گه ن�اشم

ر�ختم�ه دیوار تک�ه دادم �� صدا اشک �  

... کردم؟چ��ار �ا�د � کردم؟ چه غل� �ا�د �

�ا !  کردکوروش ا�ه � فهم�د روز�ارم و س�اە �
�� �ە �ا �ه �ال. �ه �ه �ال�� � من � اورد

 � ...حس��

ی نموندە بود که �ا صدا � ی �لند زار هق زدم و چ��
...�م بزنم و همه ی آدم هارو �کشونم �االی

ستار �ا صدای �اشنه ی کفش های �ه خانم پر 
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م ادامه اش�ام و �ا� کردم و �ا ضعف �ه راە ا
دادم

بود �ه �ا�ان سال�� رس�دم که �عدش �ذیرش

ە بهم دادە بودو تو  ی برگه ی شمارە ای که دک��
ه توی برگه رو انقد تا زدم ک. آزما�ش گذاشتم
م دستم و جلوی دهنم گرفت. ج�ب ام جا شد

�ذیرش  چند �ار �فه کردم ل�خند زدم و وارد 
شدم

� �ا د�دنم �ه سمت ام اومد و سوا � حس��
:ن�اهش روم چرخ�د

!ـ �� شد ؟

ه��� گفت مش�� نداری...
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:رو چشمام زوم کردو گفت

!ـ چشات چرا اینطور�ن؟

چطور�ن؟...وا...

!ـ گ��ه کردی ؟

وع م�کن�ا ...  � �از داری �� ...عههه حس��

دماز کنارش رد شدم از ب�مارستان خارج ش

��م و �شس. �شت �م اومدو درو برام �از کرد
حرکت کرد�م

...ـ خب �دە ب�ینم آزما�شتو
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!عشقم آزما�ش منو � خوای چ��ار؟...

� خوام ب�ینم -

نکنه ...رموا مگه نگفتم دک�� گفته مش�� ندا...
�ه حرفام شک داری؟

 �� � قط دوس من ف...ـ عه ع��زم این چه حرف�ه م��
داشتم مدرک خوب بودنت و ب�ینم 

جا موند...

!ـ جا موند ؟
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ارە د�گه...

مگه � شه ! ـ �ع�� �� جا موند؟

حاال که شدە د�گه...

ه واسه این که �حث �ه جاهای �ار�ک نکش
ز�ر .  کرددستم و دراز کردم �ه موز�ک آروم  ��

ە عو�� �الخرە �ار . چش� بهش ن�اە کردم
...خودت و کردی

...�چه � خوام ، �چه � خوام

منه ...؟حاال خ�الت راحت شد؟ االن د�گه آرو�
�ارا��   خنگ ا�ه م�دو�ستم ز�ر ز�ر� داری �ه
 کردم که م�ک�� تو را�طه حواسم و ب�ش�� جمع �

اینطوری دس�� دس�� خودم و �د�خت تر 
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...نکنم

ارم �ه این انقدر خول مغز بودم که ح�� برای �ه �
ه ح�� س� فکر نکردم که ممکنه این اتفاق بیوفت

م �خورم که این   نکردم �ه ورق قرص کوف�� �گ��
...�ارش  �ک ماە هم �� درد� تموم �شه برە �� 

� �ه طرف این �چه ی  حاال جدا�� از حس��
ک�ه �م و �ه صند� ت. واموندە هم �ه طرف

...دادم

� �ه آدمای شهر زل زد  از ش�شه ی ماش��
�

م زند�
 من ا. در ج��ان بود

�
ز همینجا و� ای �اش زند�

� از حر . واسه ی هم�شه �ات � شد کت ماش��
� پ�ادە شد درو برام �از ک. ا�ستاد ردحس��
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!واسه �� وا�سادی؟... 

ـ واسه ناهار

� ب��م حال... � ول کن ب�ا �ش�� م از وای حس��
ک�اب بهم م�خورە

�� تو هر ...ـ � گفته � خوا�م ک�اب �خور�م
دوست داش�� سفارش م�د�م

...گشنه ام ن�ست...

�کن�اـ عشقم دو�ارە داری عصاب منو خورد م
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تم اصال حوصله ی �حث کردن �اهاش و نداش
� پ � هم ترجیح دادم از ماش�� �ادە شدمواسه هم��

شتهای �ا وجود این که ا. وارد رستوران شد�م
وپ خوردن ه��� و نداشتم بزور چند قاشق س

...خوردم 

دە �ک ساعت �عد روی تخت خوا�م دراز کش�
...بودم و �ه سقف اتاق زل زدە بودم

!...تا � �ا�د زجر �کشم؟

!...تا � �ا�د تحمل کنم؟

ا ا�ر اصال این خوش�خ�� که م�گن چرا ن�ست �
ا هم هست چرا طول عمرش انقد �مه �ع�� م

ی ش�مم زادە شد�م که زجر �کش�م ؟ دستم و رو 
کش�دم �اورم ن� شه
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ی نا آرام �ع�� �ه آدم د�گه قرارە �ه این دن�ا
نکنه !...نکنه اینم قرار مثل من �شه؟!ب�اد؟

!...�نوشت من در انتظارش �اشه؟

، درد �شت درد ...نگرا�� �شت نگرا��

ا آن�تا در �ا�د همه چیو �.�ا�د بر� گشتم خونه
ا�ط اون تنه. میون � ذاشتم ا ک� بود تو این ��

شورت که � تو�ستم �اهاش حرف بزنم و ازش م
م ...�گ��

� رفتم دماز اتاق خارج ش. از تخت ام �ای��

� رو �ه روی  �شسته بودو مشغول  Tvحس��
...تماشا

زل زدە  �Tvه �ه نقطه از . رفتم و کنارش �شستم
خم ! �ه طوری که متوجه حضورم �شد! بود
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لو روی شدم و �م و روی �اش گذاشتم و �ه په
م�ل دراز کش�دم

د از دس�� که نوازش وار روی موهام کش�
فهم�دم متوجه حضورم شدە

... � حس��

ـ جانم ع��زم؟

�مونم برگرد�م خونه د�گه ن� خوام اینجا ... 

!ـ چرا �� شدە مگه؟

ە دلم و ... اسه ه��� اینجا حوصله ام � م��
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د قرار ش...خونمون،مامان و �ا�ا تنگ شدە
 � ...دوهفته ای برگرد�م شد سه هفته حس��

 کن�م ـ خب ع��زم ما که دار�م زندگ�مون و �
ەهوای اینجا ب...اینجا �ا اونجا ندارە ب��م تو ...ه��

ا�اتم زنگ مامان و �...دود و دم چ��ار کن�م اخه؟
ن�م ب�ان پ�شمون چطورە؟ � م��

:�� اینکه جواب اش و �دم گفتم

فردااا ب��م هوووم؟...

...ـ حرف حرفه خودته ها 

رم دست اش و دو . �اشدم و رو �اهاش �شستم
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حلقه کردم

ب��م د�گه �اشه؟...

:شستتو چشمام زل زد و ل�خندی روی ل�اش �

 
�

ـ هر �� تو ��

�نه اش ل�امو روی ل�اش گذاشتم و �م و �ه س
دم ...چسبوندم و �ل� هام و روی هم ف��

دم مشغول جمع کردم لوازم و ل�اسامون بو 

� هم �م�م � کرد همه رو جمع کرد �م و حس��
� . توی چمدون های روی تخت گذاش��م  حس��

ق ز�پ اش کش�د و دست اش گرفت و از اتا
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ون رفت ب��

موهای  �ه ل�اس معمو� پوش�دم و شالم و روی
ز اتاق �ه ارا�ش سادە کردم و ا. �ازم انداختم

خارج شدم

� مشغول . �ه سمت در خرو�� رفتم حس��
ز صح�ت کردن �ا �� از مستخدم ها بود ا

� �شستم کنارشون رد گذشتم و توی ماش��

...چند دق�قه گذشت

� هم اومدو �شت فرمون �شست و  حس��
:استارت زد

...ـ خب ب��م د�گه
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حرکت کرد�م

� ب��م در�ا ...ـ ای �اش � شد ق�ل رف��

...ست ن�ا� بهش انداختم خودمم دلم � خوا

ودتر �ا�د ز . اما ن�ا�د وقت و تلف � کردم
...بر� گشتم �ک ساعتم، �ک ساعت بود

م که در�ا عشقمم ب�خ�ال انقد �اهم در�ا ب�ا�...
...زدە �� 

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ وای دن�ا خداروشکر که تو کنار�
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...خداروشکر که تو کنار� عشقم...

� عاشقانه بهم ن�اە � کرد یهو دلم هو  س �ه چ��
. گرفتم  �لو�� صاف کردم ن�اهم و ازش. ترش کرد

زنای  نکنه این همون و�ارە معروفه که م�گن
حامله دارن؟

ود لواشک و داشتم دیوونه � شدم ان�ار �دنم �مب
اشبورد آروم دستم و جلو بردم و د. آلوچه داشت

� . و �از کردم ی توش جز ب�سکوئ�ت و ش�الت چ��
!نبود

� �ا لح�� سوا� گفت :حس��

ی � گردی؟ - � !دن�ال چ��
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� تند دستم و برداشتم و ش�شه رو دادم � ...ای��

 � ؟ حاال چرا هول شدی ش�شه رو دادی �ای��
...همینم موندە یخ کنم

ی � خوای؟...�اتوعم...دن�ا - � چ��

:ن�اهش کردم و گفتم

!نه �ا�ا!...نه!...ها؟...

گرس�ته؟ -

...نه �ا�ا گرسنه کجا بود...

م - ی خواس�� �گو � راە �گ�� � چ��
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...م��م...

:تند ن�ام کردو گفت

جان؟ �� م�خوای؟ -

!...ه��� ب�خ�ال...�...

:ن�اهش و ازم گرفت و گفت

...هرطور راح�� ...�اشه -

همه اش فکرم � رفت پ�ش آلوچه و 
 ح�� گه گداری �ه گوجه. لواشک های ترش
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هم فکر � کردم و راە �ه راە بزا � ق دهنم ب�ش�� س��
هنم و و ب�ش�� � شدو مجبور بودم مدام آب د

:گفتم  د�گه نتو�ستم تحمل کنم تند . قورت �دم

� من لواشک � خوام... حس��

ش و روم ن�اهش و از مس�� گرفت و کنج�او ن�اه
:چرخوند

!ـ �� م�خوای ؟

لواشک...

ین �ار برای �ار دوم ن�اهش روم چرخ�دە شدو ا
!روی ش�مم زوم کرد

2408



؟... !...چ�ه چرا اینطوری ن�ام � ک��

:شونه ای �اال انداخت و گفت

!ه��� همینطوری...ـ ه��� 

� از حرکت ا�س. دە دق�قه ای گذشت تاد ماش��
ون �م و خم کردم و �ه ن�ا� �. پ�ادە شد ه ب��

انداختم جلوی �ه س��ر مارکت بود�م

�ستم �ا  �م و �ه صند� تک�ه دادم و چشمام و 
دستم و . ش��دن آالرم گوش�م چشمام و �از کردم
قب اوردم دراز کردم و ک�ف ام و از روی صند� ع

و روی �ام گذاشتم
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ون اوردم برد�ا بود !...گوش�م و ب��

...�اخدااا

نه ول کن تا من و چال نک. این دست بردار ن�ستا
تا نفس  دستم و روی س�نه ام بردم و چند . ن�ست

س و ا ضطرا�م عمیق کش�دم که �ه خوردە از اس��
انداختم  �ه ن�ا� �ه در س��ر مارکت. �استه شه

ون نیومدە بود � هنوز ب�� ...حس��

دلم � خواست �دونم حرف حسا�ش چ�ه 
...وصل کردم تماس

الوو...

:�ا صدا�� گرفته گفت
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؟ ـ سالم عشقم خو��

:�� اهم�ت �ه لحن حرف زد�ش گفتم

�اری داش�� برد�ا؟... 

شو  ـ انقد اون ��ە ی احمق مخت و شست و 
هم نم�دی؟ دادە که جواب سالمم و

...�اش��دن حرفاش عصا�م خورد شد

 دفعه ی اخرت �اشه در ...
�

موردش �� داری م��
ن�ا � ...اینطوری حرف م��
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بود  درحا� که �غض توی صداش �امال آش�ار 
:گفت

دن�ا -

داشت  شا�د هم دو�ارە. �� اخت�ار سکوت کردم
� دلم براش � سوخت اونم �دون در نظر گ رف��

!�ارا�� که �اهام کردە

س��م من و تو �ک ساعت و �دون هم ن� تو� -
�ادته کجاها �اهم .  ..�ادته...�گذرون�م

ن چجوری � �ه � این و او ...� رفت�م؟
ب�خ�ال ...� ذاش��م و � گفت�م و � خند�د�م

تنها ...ادنتنها دل�ل ادامه د...تمام �د�خت�امون
 و نفس کش�دن هم بود�م

�
�ست و ب...دل�ل زند�

تمام روزهامون و �اهم  �ک سال تمام،
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رت وقتا�� هم که نبودی �ا فک...گذروند�م
...� گذشت پر از ترس از دست دادنت

: زد�ه اینجا که رس�د خشم توی صدای م�ج �

� که �عد من �ا � شم م�ام درە خونه ات ک -
ە و �شت �ش و هم ن. چند روزە د�گه �اە م��

ە از خونه پرتم � کنه  ن� کنه دستم و م�گ��
ون؟ !ب��

�ه  �غض بهش مجال ادامه دادن و نداد �عد 
:دسکوت طوال�� �ا عص�ان�ت و �غض داد ز 

اون شب مثل سگ جلوی در ...من اون شب -
ام�د این  اون خونه ی لعن�� تا صبح وا�سادم �ه

 �   که دل سنگت �ه رحم ب�ادو ب�ای �ای��
�

��
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 هنوزم من و � خوا
�

 ...یاش��اە کردی، ��
�

��
وم شه و فقط �ا�د منتظر �اشم تا این قض�ه تم

تو  تمام شب و ...اما تو نیومدی...مال من �� 
شتم �غل اون �در سگ بودی و من �خاطرت دا

دم � ...اشک � ر�ختم و از �ما یخ م��

ی...�سه برد�ا... � �شنوم �سه د�گه ن� خوام چ��

ق شدە ـ ب�ینم عمو م�دونه دخ�� سنگدلش عاش
هووم؟

س�دم از � تر ! یهو ترس عجی�� �ه جونم چنگ زد
این که کوروش �فهمه

� و از دست �دم � ترس ... �دماز این که حس��
ته  � ترس�دم �فهمه �� مقدم ک� که از 

 وجودش ازش متنفرە دارو ندارم توی ای
�

ن زند�
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...لعن�� شدە و تنها نقطه ضعفمه

ـ چ�ه سا�ت شدی؟

:�ا عص�ان�ت گفتم

 داری بزن نداری خدافظ...
�

...حر�

� منو تو  فاصله افتادە ـ �اورم ن� شه دن�ا چقد ب��

همه اش تقص�� خودت بود... 

م�گن خاص�ت عشق !...ـ تقص�� من ؟
یمن �دی کردم تو �ا�د � �خش�د...�خشش
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�امن از همون اولشم دوست نداشتم برد... 

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

...ـ نگو نداش�� که همه اش دروغه

سکوت کردم

دلم واسش � سوخت �ه عمر کنارش نفس 
 کش�دە بودم ن� تو�ستم غم و غصه اش و 

ه واقعا احساس ترحم توی دلم شعل. ب�ینم
...کش�د

...از اون ورم ن� تو�ستم عاشق اش �اشم

...�س کن برد�ا کشش ندە... 

2416



شدن در  اومد حرف بزنه که �ا ش��دن صدای �از 
� ��ــــع قطع کردم و گو�� و سا�لن ت کردم ماش��

� . �ه سمت عقب برگشتم  دوتا نا�لون حس��
رو بزرگ و روی صند� های عقب گذاشت و د

�ست

اومد و �شت فرمون �شست

� واسه چ�ه گرف...  � م�� !�� اخه؟وای این همه چ��

ـ الزم م�شه ع��زم

لواشک من کو؟... 

!دو�ارە بهم زل زد
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من نم�دونم تو چرا اینطوری ن�ام ... 
ی شدە؟...� ک��  �  افتادە؟چ��

�
اتفا�

خند�د

و �ه دست اش و �ه سمت �� از نا�لونا برد
ون کش�د لواشک بزرگ و ب��

ـ ب�ا ق��ونت برم 

وع کردم �ه خ . وردنتند تند �ازش کردم و ��
...آخ�ش

ش�� آت�شم ان�ار هرچقدر ب�ش�� ازش � خوردم ب�
...خاموش � شد

...مد�� گذشت
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عقب  �ق�ه لواشک و پرت کردم روی نا�لونای
� و گفتم :ماش��

� من دارم � خوا�م رس�د�م ب�د...  ارم کنحس��

احت لم �م و �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و و ر 
ه ن�اە دادم داشتم چشمام و � �ستم که متوج

اش شدم

!چ�ه؟...

ـ تو اصال �ه فکر من ن�س��ا

 چ��ار کنم؟... 
�

خب ع��زم م��
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 �گ�� �خواب...�گ�� �خواب... ـ ه��� عشقم
راحت �اش

د واسه خوا�م ن� اومد حوصله ام � رفته بو 
� هم خواب و ترجیح دادم �ه زل زد ن �ه هم��

م و �ا دستم و جلوی دهنم گرفت. اینورو اونور
...ز�ون �� ز�و�� بهش گفتم وا�سه

� کنار �ه دشت وا�ساد. �� ترس�د ماش��

� هم پ�ادە شد وشه خودم و گ. پ�ادە شدم حس��
 �  و ال� ال� ای کشوندم و �ا زانو افتادم روی زم��

....چند �ار �فه کردم

د گفت � :�ا لح�� که نگرا�� توش م�ج م��

...ـ �� شد دن�ا ب�ینمت
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��دە اش ن�اە �م و �اال بردم و �ه ق�افه ی رنگ پ
کردم

؟ ـ ق��ونت برم خو��

ن�اهم و ازش گرفتم

�م و  �اشدم و دو�دم ��ــــع پ��دم �شت فرمون
. اختمخم کردم و از ش�شه �ه ن�ا� بهش اند

ه رو هنوز � جاش بود �� بهش خند�دم ش�ش
 � ...دادم �ای��

ع��زم تا � � خوای اونجا وا��؟...

: اومدو خم شد و ن�ام کرد
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...ـ من نم�ام تو برو

:�ا ل�خندی مضحک گفتم

!چ�ه � تر�؟... 

ردو �شست جمله ام تموم �شدە بود که درو �از ک
ت روشن کردم و �ا �عت تمام روندم دوس

�لد  اما خوب. داشتم عکس العمل اش و ب�ینم
ک رپ �ه موز�. ترس اش و �ه روی خودش ن�ارە

�ا صدای �لند �� کردم

...مبزار �� شه موز��م آە �ا �ه نوری �( 
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ت دوری تو انقدر جذا�� که نم�شه �ه لحظه از 
� زار�... کرد )آرم��

... 
�

م�کنم دلم  من نم�دونم چرا وق�� دارم رانند�
!موز�ک رپ � خواد

و درحا� که �ا چشما�� درشت شدە فقط م س��
د که نزنم �ه �ه جا�� و هردو  � تامو نفله د�د م��

:ش�م گفت

...�ستواسه این که تو اون �لت �ه جو مغز ن -

:صداش �اال رفت

جلوتو ب�ااا...منو ن�اە نکن -
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فتمچند �اری ز�گزا� ر . خندە هام اوج گرفت

هم  راە �ک ساعته رو ن�م ساعته �و تهش و 
اوردم

� و   کردم کنار جادە ماش��
�

 احساس خست�
:متوقف کردم و گفتم

� در اخت�ار خودت... ...ب�ا ماش��

:نفس راح�� کش�دو گفت

خدا ...ینه کهتنها آرزو�� که � تونم برات �کنم ا -
� ...آدمت کنه هم��

� هم پ�ادە ش. خند�دم و پ�ادە شدم دحس��
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وع �ه آسمون ابری بود و �ارون �م �م داشت �� 
راە  �ار�دن � کرد جامون و تع��ض کرد�م و 

افتاد�م

ن رحم ـ ع��زم تو �ه خودت رحم ن� ک�� �ه م
گناە دارم �خدا... کن 

� د ر حال جلو رفتم و �� توجه �ه اینکه ماش��
� ل�ام گرفتم و م�ک  حرکت لب �ایی�� اش و ب��

م که متعجب ازش جدا شد. زدم که زد رو ترمز
سه رو تند �م��ندش و �از کردو دن�اله ی بو 

...گرفت

گرفت و   درحا� که �� در �� � بوس�دم دستم و 
ار آروم �ه سمت خودش کشوندم که �� اخت�

وع کرد �. خودم و �ه سم�ش حرکت دادم ه �از ��
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رد و روی از تنم درش او . کردن د�مه های �التوم
...�اهاش �شوندم

� را�طه ح��ص شدە بو  دم و که انقدر برای داش��
د�م و تو اصال برام مهم نبود کنار جادە وا�سا

� جاش ن�ست �ه خوردە صور�ش ازم ! ماش��
ذا�ش فاصله گرفت و �ا چشمای خمار شدە ی ج
دمش توی چشمام زد �قه اش و گرفتم و کشون

د و �ه سمت خودم که خندە ی مستانه  ای �دا
...بوسه ی پر هوس لذت �خشش ادامه داد

ی �ه عم� کردن قصدمون نموندە بو  � د که �ا چ��
...دصدای آالرم گوش�ش ل�امون از هم جدا ش

� �الفه و عص�� گفت :حس��

خروس �� محل لعنت ای بر �در -
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:ز�ر لب گفتم

... � آم��

ون  داشت گو�� اش و از ج�ب شلوارش ب��
گرفت   اومدم که برم دستم و . �کشه که نتو�ست

� ابروهاش جا خوش کر  دە بود و �ا اخ� که ب��
:گفت

من هنوز �ا شما �ار دارم...کجا؟ -

...صوای گوش�ش قطع شد 

�ش و دس. ل�م و گ��دم و �م و ز�ر انداختم
تموم  �شت �مر بردو دو�ارە اقدام کرد واسه

ای �ار بر . کردن �اری که ن�مه تموم رهاش کرد
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ون که دوم داش��م غرق � شد�م تو حال خودم
مون آالرم گوش�ش حس و حال عاشقانه رو از 

!گرفت

حر� و عص�ا�� گوش�ش و از توی جی�ش 
ون کش�دو وصل کرد :ب��

-  �� � ؟ الوو مرض داری �شت � هم زنگ م��
دارم دستم  وق�� �ه �ار جوا�ت و نم�دم �ع�� �ار 

؟؟؟حالیته �ا نه...بندە نمیتونم � فه�

تو  حاال که د�دم قسمت ن�ست ما �ه خوردە
روی  تنها�� و لذت خودمون غرق ش�م خودم و 

� �ا اخم ز�ر چش. صند� ام کشوندم � ن�اە حس��
ی م�ا�ل کرد و گوش�ش و رو �ا�ه ی نگهدارندە 
...گذاشت استارت زدو راە افتاد�م
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:صدای بهت زدە ی رضا فضارو پر کرد

 _ � واال م�گن ...خول شدی؟...چته تو حس��
ن � عقل م�ان تو  که �دتر   اینا�� که زن م�گ��

شدی

ا داری �....هوی رضا حرف دهنت و �فهمااا...
 �� � شوهر من حرف م��

:خند�دو گفت

ە تو بودە نکنه دس�ش بند...�ه �ه دن�ا خانوووم_ 
هووم؟

� همد�گه رو ن�اە کرد�م و ه مزمان از من و حس��
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.. .خندت منفجر شد�م

ووالو ...هوی �ا شماما! �ه من � خندین؟_ 

� �ا خندە گفت :حس��

...اتوب�ند �مشو د�گه �شنوم صد...رضا ب�ند -

ن�ا زنگ نزدم صدای مخم� د...�ارت داشتما_ 
...خانوم و �شنوم که

� عص�� شدو گفت :حس��

...�فهم داری �� م�گ�ا...هوی رضا -
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ی چ...آروم �اش �ا�ا...خ�� خب خ�� خب _  � ��
جای خواهرمونه...نگفتم که

� شه  اخه الدنگ تو مگه خواهر برادری �ت -
 

�
ی م�� � همینجوری �ه چ��

:خند�دو گفت

 ...واال که �م ن� شه_ 
�

راست م��

بنال ب�ینم �ارت چ�ه مزاحم -

...م��م مزاحمتون شدمااا_ 

� دس�ش و جلو بردو �الفه گو�� و ق طع حس��
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...کرد 

عه � ذاش�� حرفش و بزنه خب...

 جز مسخرە �ازی ندارە -
�

ولش  این احمق حر�
کن

صند�  سکوت همه جارو پر کرد �م و �ه �ش�� 
ە ش ون خ�� ...دمتک�ه دادم و از ش�شه �ه ب��

•••

 � "حس��
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اقارحمت... 

�دو �دو �ه سمتم اومد

ــ سالم اقا رس�دن �خ�� 

مر�...سالم... 

. �دون این که بهش ��م. صندوق و زدم
� . چمدون هارو و برداشت و برد و �از  در ماش��

�� اخت�ار  .کردم �ه ق�افه ی معصوم دن�ا زل زدم
هش ل�خندی روی ل�ام �شست از ن�اە کردن ب

...لذت � بردم

...دستم و اروم روی صورت اش کش�دم
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عشقمم... 

و  �ا ش��دن صدام چشماش و آروم �از کرد 
:�اصدا�� خا�الود لب زد

!�� شدە؟... 

؟ ـ رس�د�م ن� خوای پ�ادە ��

� پ�ادە شد دست اش و گرفتم از ماش��

کش و قو� �ه �د�ش داد

ـ اخ�ش

از حر�ات اش خندە ام گرفت 
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ونه و ق�افه ی معصوم و �چه گونه حر�ات �� 
مت در جلو جلو راە افتاد �ه س. عج�ب و غ��ب

شت �ش درو �از کرد و وارد شد �. ورودی خونه
وارد شدم

ونه ی هیچ جا خ.... ـ این �ار واقعا د�گه اخ�ش
خودە آدم ن� شه 

 وا دن�ا مگه از خونه مردم اومد�م ک... 
�

ه م��
و�الی  هیچ جا خونه ی خودە آدم ن� شه؟خ��ه

...شمالم مال خودمونه ها

ارممن اینجارو ب�ش�� دوست د...ـ خب عشقم 

...خدا شا�س �دە... 
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�ه  جلو اومد رو پنجه وا�سادو صورت اش و 
:صورتم نزد�ک کرد و آروم پچ زد

...�ن�هدوست داش ـ اینا همه کنار تو قشنگ و

دستم و �شت �مرش بردم و تو �غلم 
...کشوندمش   

اس � کردم آرام�� که کنارش ثان�ه �ه ثان�ه احس
...و کنار هیچ کس تج��ه نکردە بودم

� . خداروشکر که د�دم اش  اون خداروشکر که ب��
...همه آدم عاشق دن�ا شدم

... کنهک� که لحظه �ه لحظه ب�ش�� عاشقم �

�ه سمت اتاق خواب قدم برداشت
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•••

"دن�ا

وارد اتاق خواب شدم روی تخت بزرگ 
...اختمدونفرمون �شستم و �ه �شت خودم و اند

هوووف.... 

� وارد اتاق شد ورد و روی �ارو�� اش و در ا. حس��
تخت انداخت 

م حموم �اری داش�� �ه بتول خ انم �گوـ من م��
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بتول ک�ه؟...

ـ زن اقا رحمت د�گه

�اش برو...اهااا �ادم رفته بود   ...

فت داشت �ه سمت حموم م��

منم ب�ااام...

ه چشم غرە ای اومد ک. �ه سمت  لم برگشت
اشدم خندم گرفت  وارد حموم شدو درو �ست �

و . �ه ل�اس راح�� پوش�دم ن زدم بوی از اتاقم ب��
ی �ل خونه رو در بر گرفته ب � ودقرمه س��

2438



خونه � �شت اش �ه من بود. پ��دم تو اش��

ە �ا �الی ر� هن �لند قهوە ای ت�� ز ش�پوری �ه پ��
لو�� دستم و جلوی دهنم گرفتم و �. تن داشت

:صاف کردم

ِاهم ِاهم...

...�ه سمت ام برگشت

 � ــ سالم خانم خ����

سالم مر�... 

 � شما ــ ماشا� بزنم �ه تخته چقد قشنگ��
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:ل�خند زدم گفتم

لطف دار�ن... 

��ون مدام ن�اهش روم � چرخ�د و ز�ر لب ق
ا�� و زمزمه م � فت و �ه چ�� �کردو صدقه ام م��

!چقدر �ا مح�ت بود. فوت م�کرد طرفم

ش�دمبو ک.جلو رفتم در قا�لمه رو �از کردم

�تونم که خ��ه...  � �ه �ه آش��

ـ �له شمام لطف دار�ن 

�ه صند� دادم عقب و �شستم
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...

یهو از خواب پ��دم 

� داشت کراوات اش و جلوی آینه � .  �ستحس��
...�اشدم و �ه سمت اش رفتم

ـ عه ب�دار شدی عشقم

صبح �خ�� ..اهوم...

ـ اووو صبح توهم �خ�� 

؟... �ن �سالم�� !ت�پ زدی جا�� م��
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کت د�گه ـ ��

�دە واست ب�ندمش...

دجلو اوم. دستم و �ه سمت کراوا�ش بردم

و پ�شون�م. کراوا�شو مرتب و خوش�ل �ستم
بوس�د

�ه سمت آینه برگشت

 ...ـ �ار��ال
�

�ه تو م�گن زن زند�

 ا... 
�

م ارە؟چون �لدم کراوات ب�ندم زن زند�

:خند�دو گفت
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ن چون همه �� تمو� بهت م��م ز ...نخ��  -
 

�
زند�

ن�ا� �ه �تا �اش انداختم

تن  کت و شلوارو جل�قه ی �مه ای اش ف�ت
هن سف�د و کراوات راە راه ...شاش بود پ��

!منو �اد برد پ�ت � نداخت

عشقم...

...ـ جان

چرا انقد خوش�ی�� هووم؟...

:خند�دو ل�م و کش�د
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ـ تو چرا انقد خوش�� هووم؟

کتاداری �ه �اری م�ک�� �اهات ب�ام �� ... 

خونه  ـ ع��زم ب�ای اونجا چ��ار اخه؟ �مون
احت کن اس��

سوف�ارو اخراج کن تا �اهات ن�ام...

وع م�کنا - ب�خ�ال... ای �ا�ا دن�ا �از داری ��

 � نه عص�� از این که � د�دم دارە ز�ر حرفش م��
:شدم و گفتم
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� تو بهم قول دادی...  ...حس��

نم ـ ارە ع��زم قول دادم � قولمم م�مو 
مرد وقولش د�گه �اشه؟...د�گه

چشمام و ر�ز کردم و بهش زل زدم 

ـ خب د�گه من برم د�گه

...برو دلم برات تنگ م�شه... 

م��م م�خوای نرم؟...ـ اخ اخ منم

ون �م...نرو...منم دارم همینو م��م د�گه... 
پ�شم
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وع کرد �ه خند�د ��

ه �ا�د ـ نه د�گه �ا�د برم �� �ار موندە ک
...انجامشون �دم

عههه درد ...

م و نوازش �ه خندە هاش �ا�ان دادو آروم گونه ا
:کرد

ـ مواظب خودت �اش �اشه

توهم مواظب خودت �اش �اشه؟...�اشه ...
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ـ چشمم

خ�� خب برو د�گه ...

؟ ونم م�ک�� !ـ داری از خونه ب��

زود...برو برو...ارە...

ما م زن م�گ�� ـ م��

مح�م زدم تو �ازوش 

جرا�شو نداری...غلط م�ک�� ... 
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� کردو گفت :�ا خندە �ی �اال و �ای��

-  
�

جرا�شو ندارم...راس م��

عت �� دوسا. �ا خندە خداحاف�� کردو رفت
�ه �افه  گو�� و برداشتم و �ا آن�تا توی. گذشت

...تا�� دم در منتظر بود. قرار گذاشتم

�دم �ه �التوی طو� تا روی زانو هام پوش
شک�مکفشای �اشنه �لندم و پوش�دم و شال م

ە خالصه کردم ...آرا�شم و توی �ه رژ ت��

ساعت دو �عد از ظهر بود 

� دق�قا � م�اد خونه چون هر  ن� دو�ستم حس��
اد �ا �ارش آن ام�ان دارە بزنه �ه �ش زودتر ب�

دو �ا  و� خب معموأل. طول �کشه دیر تر ب�اد
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...سه �ه �عد میومد د�گه

� هم تصم�م گرفتم زودتر راە بیوفتم  واسه هم��
مانتو�� . اشمکه تا از � �ار برنگشته بود خونه �

م و که آزما�شم و توی ج�ب اش گذاشته بود
�ف مش� ازما�ش و م��ا�لم و توی ک. پ�دا کردم

دس�� ام گذاشتم

از محوطه بزر�مون گذشتم. راە افتادم

و�ش  گوش�م �ه صدا در اومد از توی ک�ف ام ب��
وصل کردم. اوردم ان�تا بود 

الو ... 

م �ا د�دن دستم  و �ه سمت در بردم درو �از کرد
� �شت در حرف تو دهنم ماس�د گو��  و  حس��
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:فت�ه ابروش و �اال انداخت وگ. قطع کردم

!ـ کجا ع��زم ؟

:هول و دس��اچه گفتم

ون...داشتم... فتم ب�� �ش �� �ع�� پ!...داشتم م��
!از دوستام

وارد شدو در �ست

؟...  !عه چرا در و �س��

ـ � خوای منو تنها �ذاری و بری؟
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...زود بر � گردم �خدا...

و�� خونه انداخت و   ن�ا� �ه نمای ب��
�

پو�
:کردو گفت

ل کنم ـ من چجوری این خونه رو �دون تو تحم
هووم؟

 نرم؟...
�

!�ع�� م��

ـ ق��ونت برم �گو دوس�ت ب�اد اینجا

ای خدااا

فت ون شا�سم که ندار�م حاال ا�ه من نم�� م ب��
 ساعت هشت شب میومد خونه که از تنها�� 
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م �ه دستم و گرفت و �ه خونه برگش��. بپوسم
دادم که ب�ادpmآن�تا 

م داشتم واسه عوض کردن ل�اسام �ه اتاق
� �لند شد :بر� گشتم که صدای حس��

ـ دن�ا ناهار خوردی؟

اهوم گشنم بود خوردم...

�ارت برس  برو برو �ه...ـ �ارە خو�� کردی ع��زم

 � � غذاش روی م��  بود بتول خانم مشغول گذاش��
اتن قرمزو �ه �لوز و شلوار س. �ه اتاق خواب رفتم

پوش�دمشون.مش� داشتم
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�ه �م��ند  �لوز تا روی �اسنم � اومد و از وسط
...مش� داشت

د طال شلوارش هم دم �اش گشاد بود �ه دس�بن
� گذاشتم ا . شنازک و خوش�ل داشتم روی م��

ی مش� کفشا. موهام و �از کردم و �شتم ر�ختم
طر خوش �ه خوردە از ع. �اشنه �لندم و پوش�دم

بوم و �ه ل�اس ام زدم

�ه سمت  دس�بندو برداشتم و از اتاق خارج شدم
خونه نبو  � � تو اش�� خونه رفتم حس�� � دآش��

� کجاست؟... بتول خانم حس��

� ظرفا برداشت و گفت :دست از شس��
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� دستاشونو �شورن ــ خانم فک کنم رف��

اها...

ول مشغ. در �از بود. �ه سمت دس�شو�� رفتم
� دستاش بود مرفتم و روی م�ل �شست. شس��

ون اومد �ه ن�ا� بهم انداخت از دس�شو�� ب��

ـ �ه �ه دن�ا خانوم

بهش ل�خند زدم و جلو رفتم 

ب�ا این و واسم ب�ند...

قفل  دس�بندو ازم گرفت و دور مچم انداخت و 

2454



دستم و بوس�د. کوچولوشو �ست

ـ ق��ونت برم 

یهو �ه دود غل�ظ دورمون پ�چ�د

ا� ماش...چشم �د دور...ــ اس�ند دونه دونه
ماشا� 

م �سته �ا دود اس�ند حس کردم راە نفس کش�دن
...شد

وای بتول خانم خفه شدم... 

ـ ماشا� چقد بهم م�این
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�ه �فه کردن افتادم

دن�ا ... گهـ مر� بتول خانم اینو ب�� خاموش د�
�ه لیوان آب هم ب�ار...حساس�ت دارە

دن �ه واسه آب  خور . از کنارمون رد شدو رفت
خونه رفتم � � هم رفت ل�اساش و . آش��  حس��

عوض کنه

�شستم مشغول Tvرفتم و روی م�ل رو �ه روی 
� �عد از چند دق�قه او . تماشا شدم مدو حس��

...کنارم �شست

مردم انقد  ای �ا�ا آن�تا چرا انقد دیر اومد؟... 
منتظر شدم
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ـ حرص نخور ق��ونت برم م�اد د�گه

:ل�امو آو�زون کردم و گفتم

خسته شدم...

ببوسه که  صور�شو اروم اروم جلو اورد که ل�امو 
ر� ازم جدا شدو ح. اف اف �ه صدا در اومد

ون داد :نفسش و ب��

� خودم �از م�کنم ـ �ش��

...�اشدو درو �از کرد

نه شد �ه که آن�تا وارد خو  �ک دق�قه �شدە بود
گونه   استق�الش رفتم نفس نفس زنان تند تند 
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هامو بوس�د

؟ ــ ق��ونت برم خو��

مر� تو چطوری؟... 

� برگردوند و �ه سال  م �شو �ه سمت حس��
. تاحوال پر� گرم کردو �ه سمت ام برگش
عق�م  دست اش و روی شونه ام بردو �ه خوردە

کش�د

...ــ ب�ینم تورو

:متعجب گفتم. کنج�او ن�اهش روم چرخوند

2458



!چ�ه؟...

!ــ عوض شدی

!شا�د تو دیوونه شدی...نه �ا�ا همونم...

...�هش�...ــ نه �خدا ق�افه ات تغی�� کردە

؟... !ش��ه ��

ا ش��ه �خد!...ارە ارە!...ــ ش��ه مامان ها شدی
!مامان ها شدی

� �ا کنج� اوی �ش �ا ش��دن جمله ی آن�تا حس��
ای �ع�� انقد و . و کج کرد �تا �ام و بر انداز کرد
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�ا ! ته بود؟�اردار شدنم روی چهرە ام تاث�� گذاش
:خندە ا�� زور� گفتم

 آن�تا م��م دیوونه ش... 
�

 �� داری م��
�

دی م��
...نه

ــ نه �خدا جدی م��م

� برگردوند و  :گفت  دو�ارە �شو �ه سمت حس��

ــ نه اقای مقدم؟

� روم چرخ�دو د رحا� که �ه �ار د�گه ن�اە حس��
:تو فکر بودو شوکه گفت
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!ـ واال �� ��م

ا بردم اشتند دست اش و گرفتم �ه �� از اتاق ه

س تمام و . روی م�ل �شست و لم داد جودم اس��
...و در برگرفت

ی و بهت ��م... � آن�تا � خوام �ه چ��

ـ �گو ع��زم

...راس�ش...

 � � م�غ پر کندە شدی ب�ا �ش�� !ب�ینم ـ چرا ع��

اورد�شم  دستام یخ کردە بودند ح�� از �ه ز�ون
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که   ان�ار . رفتم و کنارش �شستم. ترس داشتم
ک نطفه هنوز �اورم �شدە بود �اردار بودم و �

شد توی ش�مم �م �م داشت ش�ل � گرفت و ر 
...� کرد

ـ خب حاال حرفت و بزن

دستام و تو دستاش گرفت

...ـ وای دن�ا یخ زدی که

دست اش و روی پ�شون�م گذاشت

...ـ تب ام که نداری
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:�م و ز�ر انداختم و گفتم

آن�تا ...

...ـ عه �گو د�گه

:ن�اهش کردم و تند گفتم

من �اردارم...

وند دهن اش �از م. شوک عجی�� بهش وارد شد
...دستامو رها کرد. چشماش قلم�ه شد

�ک�� شو�� داری م! ...ـ وای خا� �ه �مون شد
وخ�ه توروخدا �گو ش...�گو که شوخ�ه!...د�گه؟
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!من طاقت هضم اش و ندارم 

�ه راە  چ��ار کنم آن�تا ...نه �خدا جدی م��م... 
...حل جلوی �ام �ذار

رص مگه تو ق... مگه!!!...ـ چ��ار کردی دن�ا؟
!ن� خوردی؟

:�ا صدای �غض آلود گفتم

� ا...نه...  احمق بودم فکر ن� کردم همچ��
�

تفا�
ن هفته کف دستم و بو کردە بودم همو ...بیوف�� 

�کنم؟ی اول حامله � شم و خودم و ب�چارە م

...م�دو�� ا�ه �درت �فهمه چه �ال��  -
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اون ن�ا�د �فهمه...

� ق دی که ـ �الخرە که ش�م ات �اال م�اد هم��
...نم�مونه

:اش�ام �از�ر شد و هق زدم

س وارد نکن...  من  تورو خدا انقد بهم اس��
...خودم �م فکرو خ�ال ندارم

بود و  �غلم کرد و درحا� که غرق در اف�ارش
:دن�ال �ه راە حل آروم لب زد

ـ �� ��م بهت ع��زم؟ �� ��م؟

2465



:ازم جدا شدو گفت

ش و  !�کن�م ـ �ا�د تا ش�م ات �اال نیومدە ��

!منظورت چ�ه؟... 

...ـ سقط

 آن�تا ...
�

 ...�� داری م��
�

�چم و  �ع�� تو م��
!�کشم؟

�� که �کش تا او...�کش تا زندە �مو�� ...ـ ارە
دوسش داری و بتو�� زندە نگهداری
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ادامه ...دست بردار از این حرفااا...
 نزن...ندە

�
من ...خواهش م�کنم د�گه حر�

سم...نمیتونم  ارە که اون �چه چه گنا� د... می��
...�ا�د � ندونم �ار�ه من تلف شه

!ـ �ع�� تو ن� تر� از �درت ؟

م م�لرز�د �ا فکر کردن �ه کوروش تمام تن و �دن
ت �ه از این که �فهمه و دس. � ترس�دم ازش

ان ناشد�� بزنه � ترس�دم �ا گ��ه  !�ارای ج��
:گفتم

� چقدر �چ... ه دوس آن�تا تو که نم�دو�� حس��
...ا�ه �فهمه از خوشحا�...دارە

:پ��د میون حرفم و گفت
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...ـ �ه راە د�گه هم داری

� . �ا ش��دن جمله اش متحول شدم  ام �ا آست��
:فتماش�ام �ا� کردم و �ا لح�� ام�دوار گ

!چه را�؟...

ی �ه جای  ـ هر چه زودتر مدارک و واسش ب��
دارک قرار�ودە در مقا�ل در�افت م�ارا�� که

 ...واست انجام �دە
�

� زند�  �ذارە �ا حس��
� و دوست داری؟...ک��  اصال تو حس��

� �ارو � کرد م من �ه اون فکر خو�� بود �ا�د هم��
س�دم، کوروش ه ی که � خواستم م�� � م �ه چ��

ی که � خواست � ...اما اون. اون چ��
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اون . داون عالوە بر مدارک دن�ال انتقام بو 
�ه بزنه ت اون � خواس. � خواست بهش ��

� و نابود کنه حاال . ماما مگه من � ذار . حس��
� فقط عشق اون . و هم� نبود د�گه حس��

د �خاطر �ا�ای �چه ای بود که من دلم ن� اوم
م  خودم جون اش و �گ��

�
! زند�

ه هوی حرف دهنت و �فهما اقای مقدم ن...
 � حس��

:خند�دو گفت

دوسش داری؟...ـ خب �اشه اقای مقدم

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��
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...خ�� ز�اد...ارە...

 شم د�گهمنم بزودی خاله �...ـ ق��ونت برم من

...�ا چشمای خ�س ام ل�خندی زدم

آن�تا بنظرت از �س اش بر م�ام؟... 

مام س� ات ـ ا�ه � خوای �چه تو نگهداری �ا�د ت
...و �ک�� 

� بنظرت دزد�دن اون مدارک خ�انت �ه ح...  س��
ن�ست؟
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 دن�ا ان�ار �ادت رفت
�

ه تو چه ـ �� داری م��
...موقعی�� هس��ا

ر اومداومدم که جوا�شو �دم که در �ه صدا د

ب�ا تو...

��� وار  د شد روی بتول خانم �ا سی�� چای و ش��
� جلومو گذاشت اشون م و هر دوسا�ت شد�. م��

�حث و عوض کردم

؟...  ا آ�� خب د�گه چه خ��

رفت و درو �ست
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ـ ه��� سالم�� ع��زم

؟...  از برد�ا چه خ��

ودت عشق �ه قول خ...ـ د�گه �اهاش �اری ندارم 
ال ک� تصم�م گرفتم برم دن�...که زور� ن�ست

که دوسم دارە و واقعا منو � خواد

...اف��ن خب...

،�ه جورا�� بهم توجه � کنه...ـ م�الد �� خ���ه
کنارش احساس آرامش � کنم 

�اهش و از حرفاش خجالت � کش�د راە �ه راە ن
ازم � گرفت 
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شحالم واست خ�� خو ...�تو �اال �گ�� دخ�� ...
آن�تا ام�دوارم خوش�خت ��� 

:بهم ل�خند زد و گفت

�اش �اهم نگران این قض�ه هم ن...ـ مر� ع��زم 
اش � کن�م  درست

�شه و  خدا کنه �ه خو�� و خو�� تموم...اهوم...
...�عد مدت ها من �ه نفس راحت �کشم

�د �ه دلت راە ندە درست م�شه همه ��  -

...مشغول خوردن چای�امون شد�م
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. فتمواسه �درقه ی آن�تا �اشدم و دن�الش ر 
� مشغول تماشای  تا درو برای آن� .بود Tvحس��

...�از کردم

خوشحال شدم ع��زم... 

:گونه ام و بوس�دو گفت

ـ منم عشقمم

� �شنوە پچ زدم :جوری که حس��

� ��م قض�ه رو؟... آن�تا بنظرت �ه حس��

:�ه خوردە مکث کرد و گفت
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ە  ـ ارە �گو ، �الخرە که � فهمه االن  به��
�

بهش ��
ماهه د�گهتا �ک

�ع�� ��م د�گه؟... 

ـ اهوم

:صدامو �اال بردم

ای �اش واسه شام م�موندی...

ـ نه ع��زم دیر وقته د�گه برم

...فت�عد �� حرف �الخرە خداحاف�� کردو ر 
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� . �ه �ش�من برگشتم تو  از اونجا�� که حس��
�ش�من نبود �ه اتاق خواب �ک کش�دم

ه بودروی تخت دراز کش�دە بودو چشماشو �ست

تم و رفتم و �م و روی �ازوش گذاشتم و دس
وجه �ه محض این که مت. روی س�نه اش بردم 

مثل  حضورم شد �ه پهلو خواب�دو طبق عاد�ش
�ه �الش تو �غلش مچالم کرد

� اروم�� ...  حس��

ـ چ�ه جوجه ؟

...گناە دالم...استخونام خورد شدن خوو...
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ب�ینم این دوس�ت �� م�گفت هووم؟ -

، �� � گفت ؟... ظار داری نکنه انت! وا �ع�� ��
است؟�ل حرفامون و ب�ام ب��زم رو دار�ه و 

 بود که دم در ز  -
�

دنچ منظورم اون حر�

!کدوم؟...

 همون که � گفت ش��ه مامان ها شدی و  -
...فالن

:�ه چشمک زدو در ادامه گفت

�ه هووم؟ - نکنه واقعا خ��
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ردن اش ن�اهم و ازش گرفتم و �م توی گودی گ
:فرو بردم و گفتم

...معلومه که نه دیوونه...عه...

ی ن�ست - تو چشمام ن�اە کن و �گو خ��

:ممتعجب خودم و عقب کش�دم و ن�اهش کرد

منو  نکنه حرف...دارم بهت م��م ن�ست د�گه...
...�ا...قبول نداری

:چشمام و ر�ز کردم و گفتم
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شدن �امن  �ا �� اینکه �خوای درمورد �چه دار ...
و� اش و �ه �ارا�� کردی که �ارای ا حرف بز�� 

؟ انجام دادە �ا��

:تو �لو خند�دو �ا لح�� مرموز گفت

...نه �ا�ا -

این نه �ا�ای تو خ�� حرفا توش ... 
راس�ش و �گو...بودا

ه امخست...عه دن�ا گ�� داد�ا �گ�� �خواب -

!دوول خوردم که ولم کنه اما ول کن نیو 
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م �خوا�م... !؟تو خسته ا�� من �ا�د �گ��

دم قفل دستاش و مح�م کردو تو �غلش چلون

م�خوای  ـ ا�ه م�خوای �خوا�� �گ�� �خواب ا�ه
...وول �خوری و نذاری منم �خوا�م

�افه ای بزور �ه خوردە خودم عقب کش�دم و �ا ق
کرد  جدی بهش زل زدم �ا د�دنم حرفش و قطع

...خب ادامه ش؟...

ـ ا�ه هم م�خوای وول �خوری �مون 
چ��ارت کنم...د�گه
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خودشم از حرف خودش خندە اش گرفت

ست پ�شو�� اش و �ه پ�شو�� ام چسبوند و د
تم و چشمامو �س. اش و اروم روی موهام کش�د

...�ه خواب عم��� فرو رفتم

بودو لحظه  �م�� از �ک هفته �ه �ا�ان ماە موندە
کوروش دادە   �ه لحظه �ا �ه �اد اوردن قو� که �ه

س و ترس قل�م و ت�ف م�کرد بودم ب�ش�� اس��

...�ا�د د�گه دست �ه �ار � شدم

� زند   کنم و �ه قول آن�تا ا�ر �خوام �ا حس��
�

�
دارک و �چه ام و نگهدارم �ا�د هر چه زودتر م

ط های جد�دم و  م و �� واسه کوروش ب��
ط ق�ل�م �کنم � ��ار ب. جا�گ��ن �� ودحس��

تمگو�� و برداشت شمارە مامان اش و گرف
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ە �اری کردم سالم و احوال پر� �الخر  �عد از ��
 گو�� و قطع. که واسه شام دعوتمون کنه

...کردم 

...��ــــع �ه دوش گرفتم

ون �ا حوله ی حموم �ل ل�اسام و از �مد ب ��
اب کش�دم و ر�ختم روی تخت و مشغول انتخ

...ن�م ساع�� گذشت. شدم

� �ا ش��دن صدای اف اف متوجه اومدن حس ��
شدم

دمصداش ز . صدای سالم اش توی خونه پ�چ�د

اومدو تو چهار چوب در وا�ساد

ـ جااانم عشقمم
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خسته ن�ا�� ...سالاام چطوری نفسم...

مرس�� ع��زم -

هن های مجل� رو برداشت :م و گفتمدو تا از پ��

� این خ��ه �ا این؟... � بب�� حس��

�ه ن�ا� �ه ل�اس ها انداخت

!ـ جا�� � خوای بری ؟

ارە � خوام برم ترک�ه...
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:جلو اومد �ا اخم گفت

!ـ کجااا ؟

ترک�ه... 

...ـ داری � �ه �م � ذاری د�گه

...�ا د�دن ق�افه اش زدم ز�ر خندە

!ـ �ا توعما کجا � خوای بری ؟

ن�ینا عشقم امشب قرارە ب��م خونه ی ماما...
د�گه

2484



!ـ مامان�ینا چ�ه ؟

ای �ا�ا منظورم مامان و �ا�ات بود... 

؟...ـ اهاا ، خب  �ه دعوت � �سالم��

مامانت...

خودش زنگ زد...ـ اوە اوە

نگف�� کدوم �� خ��ه ...ارە د�گه...

ها انداخت �ه ن�اە دقیق تر �ه ل�اس. جلوتر اومد
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خب ؟...

�شو �اال اورد

ـ تو هر �� بپو�� بهت م�اد

؟...  � !هم��

ـ ارە د�گه ، مگه غ�� از اینه

�ه سمت �مد رفت کت اش و در اورد

کت مد و ل�اس�ا... طراح  البته...مثال رئ�س ��
ل�اسم هس�� فک کنم
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 ـ عشقم اووو تا شب م�دو�� چقدە د�گه
ور�ا �اشو �ه ل�اس بپوش �ما � خ...موندە

...�اشو

:روی ل�ه ی تخت �شستم و ز�ر لب گفتم

...مردم شوهر دارن منم شوهر دارم...

هن اش و در اوردو روی ل �اسای جلو اومد پ��
روی تخت پرت کرد

؟... چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک��

� �ار  من از ...ـ ع��زم چرا منو درک ن� ک�� 
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اومدم خسته ام م�فه� هوووم؟

راستم � گفت �ا�د درک م�کردم

ح�� �ه �لوز شلوار را. �اشدم و �غلش کردم
...پوش�دم و از اتاق خارج شدم

� خانوم ...ــ �فرمای��

� خوش�� که چ�دە بو  د اشارە بتول خانم �ه م��
� ش. کرد . دمروی صند� �شستم و منتظر حس��

� صند� کنارم و . دە د�قه ا�� گذشت  حس��
عقب کش�د و �شست

؟... چرا اینجا �شس��
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�ه ن�ا� بهم انداخت 

!ـ کجا �ش�نم ع��زم؟

...رو �ه روم... 

ـ من دوست دارم کنار عشقم �ش�نم

:�ا اخما�� درهم پچ زد. ل�شو کش�دم

...شتهـ عهه دن�ا نکن بتول خانم � ب�نه ز 

کردم و   �ه خوردە �اسنم و از روی صند� �لند 
خونه رو ن�اە کردم � � ظ. آش�� رفا مشغول شس��

بود
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� انداختم. � جام �شستم و  ن�ا� �ه حس��
 � :گف��

؟.... وع ک�� ن� خوام ��

�ختخند�دو �شقا�م و برداشت و توش برنج ر 

ر�� �� اشتهام ز�اد شدە بود ه. مشغول شدم
� یهو متوجه ن�ا! � خوردم س�� ن� شدم ە حس��

:شدم �م و �اال بردم و متعجب گفتم

!چ�ه ؟...

ـ ع��زم؟

هووم؟...
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ـ من زن چاق دوس ندارما

:�ا عص�ان�ت گفتم

!االن منظورت اینه که من چاقممم؟...

�� ـ نه م��م �ه خوردە �م�� �خور چاق �

 ... � حس�ی��

ـ جااانم

قاشق و چن�الم و پرت کردم تو �شقا�م
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م... اصال من انقد ن� خورم تا �م��

� اومد �ه اتا ق خواب �� اعتماد بنفسم �ای��
�ه . ردمبرگشتم از آینه ی قدی خودم و ن�اە ک
ش خوردە ت�ل تر از ق�ل شدە بودم و� ب �ش��

� تنه بود ...قسمت �اسن و �ای��

ذرە  مثل هم�شه �مرم �ار�ک و خوش فرم ح�� 
...تما�� چر�� اضافه تو ناح�ه ی ش�م نداش

م و �غل تو فکر رفتم روی تخت �شستم و �الش ا
� من زشت بودم؟ ...کردم �ع�� از نظر حس��

...�ه فکر رژ�م افتادم

ی نخورم الغر � ش... � ...م�ه چند روزی چ��
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� وارد شد هم�ت �ه ن�اە �� ا. در �از شدحس��
روی  بهش انداختم و روم و ازش برگردوندم 

آروم پچ  .تخت خ��د و �ش و تو گردنم فرو برد
:زد

عشقممم -

جوا�ش و ندادم از دست اش دلخور بودم

ـ �ا توعما عروسک

 دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و �ه عقب
هل اش دادم
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ە بری این حرفارو �ه �ه آدم خ... وش استا�ل به��
...بز�� من چاقم و زشت

ما م زن م�گ�� ـ م��

برو ،برو زن �گ�� ...

ـ برم؟

ە شدم بهش خ��

فتنم؟نکنه را�� شدی �ه زن گر ...چ�ه هووم؟ -

� من چاقم واقعا؟... حس��
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م چاق آد...ـ ع��زم من واسه خودت گفتم �خدا
ه که �شه الغر کردن خ�� د�گه سخت م�ش

واسش

واسه من اصال سخت ن�ست، چند روز ... 
و خ�الت ه��� ن� خورم تا زام�� �شم ب�ینم ت

راحت م�شه اقااا

وع کرد �ه خند�دن ��

خ��ه ـ دست بردار دن�ا ، من ��م غلط کردم

ارە خ��ه �گو...

ـ ��م؟
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اهوم...

ـ م��ما

خب �گو...

ـ دن�ا م��مااا

ر دادمچونه شو دو دستم گرفتم و صور�شو فشا

� ل�ای �ه �چه زد ب ونل�ای خوش فرمش ع�� ��

ن� خوااای �گ�� نگووو...

ر �م دستم و برداشتم و �الش تو �غلم و ز�
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هش گذاشتم پتو رو روی خودم کش�دم �شت ب
خواب�دم

نم ـ عشقم ن� خوای واست ل�اس انتخاب ک
هووم؟

من نم�ام خودت برو...

اساتو �اشو ل�...�اشو!...ـ �ع�� �� من نم�ام؟
انتخاب کن آمادە شو ب��م

گفتم نم�ام...

ـ چرا اخه ؟
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او�زون  برگشتم و �ه ن�ا� بهش انداخت ل�امو 
کردم

� اومدە ... ام برم ن� خو ... اعتماد بنفسم �ای��
ون ک� ب�ی�تم ب��

:اخماش درهم شدو گفت

 �� � ر د�گه از این �ه �ا...ـ دن�ااا این چه حرف�ه م��
نمت � حرفا بز�� م��

� کش داری کش�دم و . چشمام قلم�ه شد  ه��
:گفتم

؟... !چ��ار م�ک��
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وع کرد �ه خند�دن �اشدم و �شستم ��

...نه �گو خجالت نکش...

دست بزن  اصن �ه من م�اد ...ـ �ا�ا من غلط �کنم
داشته �اشم

ادمنه گذاشتم و نه برداشتم جواب اش و د

ارە...

!ـ جدا؟

اهوم...
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نـ ع��زم �ه خوردە دقیق تر بهم ن�اە ک

چشمامو ر�ز کردم

؟ ـ داری چ��ار م�ک��

دقیق بهت ن�اە م�کنم د�گه...

حاال �ه ن��جه ا�� هم رس�دی -

ارە...

ـ خب؟
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ن چ��ارت کنم؟ وق�� بهت م�اد دست بز ...
ری دا...داشته �ا�� نمیتونم که دروغ ��م

داری...اقا

ـ دس�ت درد نکنه د�گه

ون برە رفتم و د ست اش و �اشد که از اتاق ب��
�ه سمتم برگشت. گرفتم

؟  عشقمم ن� خوای ل�اس هام و انتخاب... ک��

 زدل�خند پر از ذو. �ه ن�ا� بهم انداخت
�

�

ـ �اشه بپوش ب�ینم
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... � �ش��

�اراوان چو�� �از کردم

هن قرمز رنگ �لندم و �ا کفشای �ا شنه �لندم پ��
ون رفتم و از تو  �ا د�دنم �ش. و پوش�دم و ب��

ون کش�د خاموشش کردو رو ت خت گو�� اش ب��
...گذاشت اش

ـ �چ�خ

�ه چ�خ زدم

نظرت؟...
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ی دوما این ـ ع��زم اوال خ�� �ازە �ما � خور 
ه ل�اس مخصوصا مهمو�� های خ�� بزرگه ن

 
�

...مهمو�� خانواد�

:م گفتمدست �ه �مر وا�سادم و �ا اخما�� دره

خ�� خب تموم شد؟... 

ـ �ا اجازتون

ون ... �اشو ، �اشو برو ب��

...عه دن�ا -

وندمش جلو رفتم دس�شو گرفتم و تا دم در کش
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اش دادم خند�د درو �از کردم و هل .همه اش �
ون �� که �د جور حساس شدە بودم رو حرفا. ب��

د در مورد استا�ل � ول�اسم م��

ە برداشتم و  � قد نود ت�� پوش�دم �ه شلوار ج��

� هاش کف د ستم و �ا �ه �لوز �اف�� که آست��
و تنم  � پوشوند �التوی پوست تا روی زانوم

... کردم و چ�مه های �اشنه �لند خوش�لم و 

مموهامو سشوار کش�دم و �شت ام انداخت

و �م  �ه آرا�ش خوش�ل کردم و �الە مش� ام
و  گذاشتم ال� مش� و ک�ف دس�� کوچولوم

� �ا . برداشتم و از اتاق خارج شدم �ا د�دنم  حس��
جلو اومد

ی ...ـ جووون چه دخ��
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تم و �ه دس. �ا �� مح� �ه ن�ا� بهش انداختم
:چسبوندم و گفتم س�نه اش

برو کنار...

�لو خند�د  درحا� که �تا�ام و ن�اە � کرد تو 

روی �ا  روی م�ل �شستم و �ا . از کنارش رد شدم
م انداختم و مشغول ال� زدن �ه ناخن ها

...شدم

دم که انقد دقت و ظرافت تو �ارم �ه خ�ج دا
تب ال� �الخرە همه ی ناخن هام و خوش�ل و مر 

زدم
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ـ خب �اشو ب��م خااانم

تم خودم �اشدم ک�ف ام و برداشتم و جلوجلو رف
� و �از کردم و �شستم و �م و  �ه سمت  در ماش��

� حرکت کرد.ش�شه برگردوندم  �شت . ماش��
چراغ قرمز ا�ستاد�م 

� حا� � من و حس�� م بودسکوت �� سا�قه ای ب��

روی  دو�ارە قطرە های �ارون در حال چک�دن
� بود انگشتم و از �شت ش �شه ش�شه ی ماش��

ون روی روشون گذاشتم و همراە �ا مس�� حرک�ش
ش�شه لغزوندم و دن�الشون و گرفتم

ـ دن�ااا

هوووم؟...
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:�ا ��� گفت

ه استفادە ـ مگه بهت نگفتم هیچ وقت از این �لم
نکن

؟... �� � حرفتو بزن...چرا �م داد م��

ـ ه��� ولش کن

�گو د�گه...

ـ گفتم که ب�خ�ال

� ها�� که ا � �ه ماش�� روم در از ش�شه ی ماش��
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.  کردحال رد شدن از کنارمون بودن ن�اە �
...دو�ارە سکوت

رفتم و تو . �التوم و در اوردم که کوچولو تر �شم
�غلش �شستم

�زی �ه بوسه های ر . �م و تو گرد�ش فرو بردم
گرد�ش زدم

؟ـ عصا�مو خورد م�ک�� �عد آرومم م�ک�� 

...�ه چشماش زل زدم

ـ ق��ون چشمات برم

� های �شت �مون سکوت عاشقا نه بوق ماش��
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ی ب�نمونو بهم زد

� �جات تا حرکت کن �م ـ اخ اخ دن�ا �ش��

ستمبزور خودم و روی صندل�م کشوندم و �ش

بهش ل�خند زدم. دستم و گرفت بوس�د

�  حرکت کرد�م طو� نکش�د که رس�د�م از  ماش��
ه ل�� جون و �در و پ��ا �. پ�ادە شد�م

�شس��م وارد خونه شد�م و . استق�المون اومدند

:ل�� جون گفت

ا ــ خب د�گه چه خ��

:بهش ل�خند زدم و گفتم
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سالم�� ...

� �شست گونمو   پ��ا اومدو وسط منو حس��
مح�م بوس�د

ــ دلم برات تنگ شدە بود زن داداش

منم دلم برات تنگ شدە بود ع��زمم...

� �ا اخما�� درهم �ه پ��ا زل زدە :بود حس��

 � ـ پ��ا �اشو برو �ه جا د�گه �ش��

عه عشقم چ��ارش داری؟...
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اینجا  ــ راست م�گه چ��ارم داری دوست دارم
�ش�نم

رە ای مقدم �ه ن�ا� بهمون انداخت و چشم غ
:واسه ی پ��ا اومد

ــ پ��ااا

ومون پ��ا �ا د�د�ش �اشدو روی م�ل رو �ه ر 
�شست

� بهم نزد�ک�� شد دست اش و دور � مرم حس��
بردو �ه خودش چسبوندم

ــ دن�ا جون ع��زم
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�م و �ه سمت ل�� جون برگردوندم

جانم؟...

�ه؟ ــ ق�افه ات مثل خانومای �اردار شدە خ��

�ا حرفش شوک عجی�� بهم وارد شد 

:تآب دهنم و قورت دادم پ��ا �ا ذوق گف

!ارە دن�ا؟!...�� �چه؟ -

� انداختم کنج�او به م ن�اە �ه ن�ا� �ه حس��
:ابرو�� �اال انداخت و گفت.� کرد
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ـ دن�ا مامان �� م�گه؟

:بزور ل�خندی روی ل�ام اوردم و گفتم

ی ن�ست... نه هنوز خ��

ی ن�م � � اول �ا�د �ه حس. ترجیح دادم چ�� ��
� او�زون ش. � گفتم �عد �ق�ه دل�ای حس��

 ک�� ـ عه مامان چرا ال� آدم و ام�دوار �

� �ارە که تو �شخ�ص ام اش��ا !ە � کنمــ اول��

نو مقدم ن�ا� �ه م. �س�ار مصنو� خند�دم
:ل�� جون انداخت و گفت
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این چه  ـــ عه خانوم عروسمون هنوز کوچولوعه
 �� � ...حرف�ه م��

پ��ا مدام �ش تو گو�� اش بود

خونه ل�� جون عذر خوا� کرد و �ه سمت اش � ��
�ه  ن�ا�. رفت �م �م داشت گشنه ام � شد

� انداخت گرم گفت و گو �ا �درش ب ودحس��

ش  تو فکر �اری بودم که �ا�د امشب حتما  ��
ورود �ه  کندە � شد دن�ال �ه را� بودم واسه

� ذارە که اما اون که مدارک و جا�� ن. اتاق مقدم
� داشت �ه راح�� �شه بهشون دس��

ی تو خونه داشت ا �  چ��
�

س حتما �او صندو� س��
بود پ��ا بهم زل زدە.عجی�� بهم وارد شد 
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�ه  �ا د�دن ن�اهم بهم چشمک زد در جوا�ش
دم و ل�خند تح��لش دادم یهو متوجه �حث مق

� شدم :رو کرد �ه پ��ا و گفت. حس��

� رنگ توی � م برو �ه ل�ست س�� او صندوق ــ دخ��
هست ب�ارش

ی د�دی؟ د�دی گفتم �اوصندوق د
�
ی ا

�
ی ا

�
...ارەا

� گفت :اومد که �اشه حس��

� پ��ا خودم م�ارمش ـ �ش��

:پ��ا لم دادو گفت

ــ به�� 
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ت اش و مرتب کردو راە افتا د�اشد ت���

:تند گفتم. فرصت خو�� بود

منم م�ام...

� �ا ش��دن حرف ام � جاش موندو � ه حس��
داختم ن�ا� �ه پ��ا و مقدم ان. سمتم برگشت

!بهم زل زدە بودند

ب�ام  �ع�� م��م که منم دوست دارم �اهات...
اجازە هست؟هووم؟

� گفت :مقدم �ا ل�خندی مح�ت آم��
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م برو...ــ برو دخ��

ل�خندی زدم و از جام �اشدم

� راە ا از . فتادمک�فم و برداشتم و �شت � حس��
وە ای بزرگ �ا �له ها �اال رفت�م �ه جلوی �ه در قه

ە ی طال�� وا�ساد�م � دس��. دستگ�� گرە حس��
�خند ن�اهم کرد و �ا ل. چرخوندو در �از شد

:گفت

 � ـ �فرماای��

:م و گفتمبزور ل�خند زد. �دجور ذهنم درگ�� بود

مر�...
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 بود. وارد شدم
�

اتاق خ�� بزر�

� خ�� بزرگ و �ه صند� چر� د ق�قا رو �ه �ه م��
لند پنجرە های خ�� بزرگ و �. روی در بود

� و صند� فضای اتاق و ز�� اتر کردە �شت � م��
 ا. بود

�
فتاد که چشمم �ه �او صندوق مش� بزر�

گوشه ای از اتاق و در بر گرفته بود 

� �ه سمت اش رفت  حس��

� ک�فم و ر . رمز �اوصندوق د�جیتا� بود وی م��
�ینم�ار مقدم گذاشتم جلو رفتم که رمزشو ب

وع کرد �ه زدن رمز ��..

)450268: (رمز

اشتم و ��ــــع �ه سمت ک�ف ام رفتم گو�� و برد
اغذ از چند تا �.رمزو سیو کردم که �ادم نرە

ون کش�دو درش و �ست ت داش. �اوصندوق ب��
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 کرد�ا دقت �ه �اغذای توی دست اش ن�اە �

... � م��ما حس��

ـ جانم

ها �در اتاق �ارە بزرگ و خوش�� دارە...

:�ا خندە جلو اومد و گفت

لهبزرگ و خوش� ـ خب اتاق خواب من توهم

...که  من گفتم اتاق �ار نگفتم اتاق خواب...
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وس�دانگشت و روی ب�ن�م کش�د و پ�شون�مو ب

...ـ عشقم ب��م د�گه

� بودو برنداشتم ..ک��� که روی م��

� ا ز اتاق گوش�م و دستم گرفتم همراە �ا حس��
ه شدە �ه من �ا�د �ه هر بهانه ای ک. خارج شد�م

...ر� گشتم�ار د�گه تنها�� �ه اتاق �ار مقدم ب

� شام اماد � رفت�م م�� ە بود از �له ها �ای��

 � � �اغذای توی دست اش و روی م�� حس��
� شام رفت�م . گذاشت و �ا هم �ه سمت م��
�شس��م و مشغول خوردن شام شد�م

��ن؟ــ خب عروس �لم چه خ�� از �ا�ای�نا خ
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مر� �در �خ���ه شما اونا هم خ��ن...

� ب�ش�� بهمون � بزن...ــ خب خداروشکر ��
� چند �اری �...دلمون براتون تنگ � شه ه حس��

گفتم ب�ارە ب�ی��مت

� ن� ... ذارە راسش من دوست دارم ب�ام حس��

� ن�اە کرد و گفت :متعجب و اخم �ه حس��

!ــ راست م�گه ؟

� کوپ کردە بود دو � لیوان و پر آب کر . حس��
کش�د
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�ارم اجازە   ـ خدا شاهدە منم دوست دارم ب�ام و�
...نم�دە ، وقت شد چشم

لو صور�ش و ج. ق�افه اش خندە دار شدە بود
:اوردو حر� در گوشم پچ زد

�� دخ�� ، من � گ � فتم ـ چرا حرف ال� م��
ن� ذارە بری خونه ی �ا�ام

ش�� ب�ارم ا�ه دلت � خواد حرف ال� نزنم ب�... 
اینجا

چشممم -
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�ذار�ن  حرفاتونو ...ــ �چه ها شامتونو �خور�ن
واسه �عدا

ـ چشم مامان

م که �ا صدای �لند گفت. دو�ارە مشغول شد�م
�ق�ه هم �شنوند

� من دوست دارم امشت اینجا �مو ... . نمحس��

:ل�� جون گفت

ق��ونت برم ع��زم �مون_ 

کت ـ عه مامان، فردا �ا�د برم ��
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وع کرد �ه حرف زدن :مقدم ��

کت و �ذار واسه �ه روز د�گه ��م ــ خب ��

...ـ �در جان اخه

 � ــ اخه ماخه ندارە د�گه امشب م�مون��

 نزد
�

� در مقا�ل حرف �درش حر� حس��

ـ چشم

اداش ــ اخ جون من امشب � خوام پ�ش زن د
�خوا�م
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� اخماش درهم شدو رو کرد �ه پ��ا  :و گفت حس��

��ا ـ منم روی �انا�ه م�خوا�م را�� شدی پ
خانوم؟

� خند�د�م دن �عد از خور . �� �ه حرف حس��
شام

رد و بهم ل�� جون �ه اتاق خواب راهنمای�مون ک
روی  ل�اس هام و پوش�دم و . ل�اس راح�� داد

و �ه رمزی که تو گو�� ام سی. تخت �شستم
اف�ارم عذاب وجدان داشتم ،. کردە بودم زل زدم

...اذیتم م�کردن

� � فهم�د �ا�د چه غ ل� ا�ه �ه روزی حس��
ر � کردم؟ وق�� که خودمو جای اون تصو 
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� کردم

ە و نمیتونم خودم و  ب�خشم  قل�م آت�ش � گ��
��ار � کردم این �ار ته ته نامردی بود و� �ا�د چ

قم و دست روی دست � ذاشتم و �چه ام و عش
� از دست � دادم؟ تنها راە واسه در ک نار حس��

� بود دن در �ا ش��دن صدای �از ش. موندن هم��
� صفحه ی گوش�م و خاموش کردم و روی عس

� وارد شد  ل�اساشو عوض. گذاشتم اش حس��
کردە بود

ـ چطوری عشقم

خ��م...
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�ه ن�اە دقیق تر بهم انداخت

ـ خوب بنظر نم�ای

نه خ��م...

تساعت اش و در اوردو کنار گوش�م گذاش

امال اتاق �. ا�اژورو خاموش کردو دراز کش�د
م تار�ک شد س� کردم ازش فاصله �گ��

و  ن ب�ام و �ا�د ا�ه �غلم م�کرد د�گه ن� تو�سم ب��
تا صبح تو همون حالت � خواب�دم

:گفت  �ا لح�� که �امال پ�دا بود  تو فکرە

ـ دن�ا
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جانم...

:نفس عم��� کش�دو گفت

ـ دوست دارم

شت�دجور ابراز عالقه اش روم تاث�� گذا

دست از  ا�ه ح�� �ه �لمه ی د�گه ادامه م�داد 
شتم�اری که م�خواستم انجام �دم بر م�دا

اما �غض  ن�ا�د تحت تاث�� حرفاش قرار م�گرفتم
:آروم لب زدم. دست از �م برن� داشت

منم دوست دارم...
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لوی س� کردم ج. اروم دستم و نوازش م�کرد
م منتظر شدم که �خوا ...�هاحساساتم و �گ��

� شدە بود که هر آن � ه خواب انقد �ل�ام سنگ��
تق���ا ساعت  .� رفتم و دو�ارە از خواب � پ��دم

سه نصف شب شدە بود

� ر  فتم گوش�م آروم از جام �اشدم و از تخت �ای��
ی کفشام  واسه اینکه �ا صدای �اشنه. و برداشتم

ر ک� و ب�دار نکنم �ای برهنه �ه سمت د
...خرو�� قدم برداشتم

� درو آر  وم �از همزمان �ا ن�اە کردن �ه حس��
م و کردم و خارج شدم و �ا همون ر�تم آرو 

� �ه سمت اتاق �ار مق � �اورچ�� دم قدم �اورچ��
...برداشتم
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ت �ا هزار فاصله ی ز�ادی �ا اتاق خوا�مون نداش
ار رس�دم �د�خ�� و دنگ و فنگ �ه دم در اتاق �

ە رو چرخوندم و ��ــــع وارد شدم و درو  دستگ��
�ستم �ا ورودم نفس راح�� کش�دم

�ــــع از دستم و �ه سمت �ل�د برق بردم اما � 
فلش گوش�م و . روشن کرد�ش من�ف شدم

ت روشن کردم و جلوی �ام انداختم �ه سم
...�اوصندوق رفتم

س انقد ا. رمزی که سیو کردە بودم و زدم س��
ز�دداشتم و ترس�دە بودم که دستام � لر 

م برگه ها ن�ا� �ه داخل �اوصندوق انداختم تما
ردمدالرها و سندو دسته چ�ارو ز�رو رو ک

ه مهر چشمم �ه پوشه ی خا� رنگ افتاد که �
ع �ه جای این که ��ــــ. قرمز رنگ روش بود
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ون از اتاق برای چ ند لحظه بردارمش و بزنم ب��
...خش�م زد

وی چشمم �ا د�د�ش تمام �د�خت�ام و دردهام جل
ر�ق � کردندرژە � رفتند و اشک و �ه �ل� هام تز 

رداشتم دست لرزونم و �ه سمت اش دراز کردم، ب
� گذاشتم اش اومدم که د ر اش و روی زم��
� جل وی �اوصندوق و ب�ندم که چهرە ی حس��

...د�دم �ه تص��ر کش�دە شد

�ش�� احساس �د عذاب وجدان لرزش دستام و ب
وندن مدارک � کردو من و ترغ�ب � کرد �ه برگرد

دلم � خواست �ش�نم و ! توی �اوصندوق
م و دلم � خواست چشما. ساعت ها گ��ه کنم

�  �از کنم ب�ینم همه ی اینا خواب بودە و حس��
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� هم شخصی�� بودە که توی این داستان غ م انگ��
آف���� که پر از لحظه های لذت �خش بود نقش 

...کردە

مون دلم � خواست دو�ارە ت�د�ل �شم �ه ه
د�دن  دخ�� قوی که ه��� واسش مهم نبود جزء

ماما�ش

� من ر . اما چه فا�دە وی مگه م�ل و خواس��
ی هم � گذار  ە؟زندگ�ه نک�ت �ارم تاث��

� �ا وجود تمام غم و غصه ها�� که �عد گ ذاش��
ش�ام و مدارک �جاش �ه سمتم �از�ر � شد ا

وصندوق �ا� کردم پوشه رو برداشتم و داخل �ا
و ��ــــع  گذاشتم و درش و �ستم ک�فم و برداشتم

خودم و �ه در اتاق رسوندم
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. دناخودآ�اە صدای کوروش توی گوشم ا�و ش
!حرف هاش، تهد�داش

ر �اد �چه ای که توی ش�مم بود و داشت ه
م، �اد لحظه رشد � کرد و بزرگ � شد افتاد

 � ...حس��

کرار تمام لحظه های خوشم توی �م تکرارو ت
شد

ن کنارش اون ک� بود که �اوجود اینکه بودن م
ق�م��  مساوی بود �ا درد� و �د�خ�� �ه هیچ

...نمیتو�سم رهاش کنم

�ه های که کورو   توان د�دن ��
�

ش قصد از طر�
ه هم داشت بهش بزنه رو نداشتم از طرف د�گ

 کردن �دون اون رو نداشتم
�

�م و . توان زند�
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د چن. برگردوندم �ه �اوصندوق چشم دوختم
زدم �ه  لحظه ای وا�سادم و فکر کردم یهو دل و 

...در�ا

ز پوشه �ه سمت اش رفتم �عد از وارد کردن رم
ون کش�دم � ام درب شو �. رو ب�� ا� کردم �ا آست��

خل ک�ف پوشه رو دا. که اثر انگشتم روش نمونه
تم که هیچ ن�ا� �ه دور و برم انداخ. ام گذاشتم

...مدر� و از خودم جا نذاشته �اشم

پ��ا رو  اومدم که در اتاق و �از کنم که صدای
 کردو توی سالن ش��دم که �ا گوش�ش صح�ت �
پ�دا بود �ل سالن ز�ر قدم هاش داشت 

!ترس�دم! � گذروند

ب�اد تو اتاق  از اینکه یهو�� �خواد درو �از کنه و 
� روی ز ! �درش و م�المه اش و ادامه �دە م��

ه �شستم و �شتم و �ه در چسبوندم که ا�
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...خواست �ازش کنه تا حدودی مانع اش شم

ی که ازش � ترسدم �  � م دق�قا همون چ��
...اومد

ە چرخ�دە شدو چند �اری �� در ��   �ه در دستگ��
نم �ه قل�م تو حلقم بودو �ل �د! تقه ای زدم

ی تو این ه. �دت��ن ش�ل ممکن یخ زدە بود ��
...و�ری ز�ر دلمم درد � کرد

...بر شد�دنم لرز�د و ترس و اضطرا�م چند برا

ه نکنه داشت واس. دستم و روی ش�مم بردم
 � افتاد؟

�
:ب پچ زدم�ا گ��ه ز�ر ل! �چه اتفا�

چه ام نذار واسه �...خدا�ا خودت بهم رحم کن...
 بیوفته

�
و�� و �م�م کن امش�م و �ه خ...اتفا�

...خو�� از � �گذرونم
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رسم اصال خو�� و خو�� و نخواستم �مک کن ت
!تازە متوجه سکوت سالن شدم. �م�� �شه

ە چرخ�دە ن� شد ه دستم و �! د�گه دستگ��
� � ...لند کردمدیوار گرفتم و �دنم و از روی زم��

� شدم ک � گوشم و �ه در چسبوندم و مطم��
...توی سالن ن�ست

درو آروم �از کردم و از الی در

ر هیچ کس ن�ا� �ه دورو برم انداختم  خداروشک
واب ��ــــع خودم و �ه اتاق خ.توی سالن نبود

رسوندم

� هنوز خواب بود ک�فم و ز�ر تخت .حس��
...گذاشتم

ز کردم دستم و درا. ��ــــع روی تخت دراز کش�دم
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�لوم   و دس�ش و گرفتم و درحا� که �غض توی
:اشک و �ه چشمام روانه � کرد پچ زدم

ارم درک ام�دو ...ام�دوارم �ه روزی منو ب�خ�� ...
من ...من...ک�� که من را� �جز این �ار نداشتم

 که برام س
�

اخ�� نمیتونم هیچ جورە از زند�
...�گذرم

دم و ن � یهو از درد �ل� هام و بهم ف�� اله ای از ب��
...ل�ام در رفت

الش و از پهلو �ه پهلو شدم و طبق روان هم�شه �
دم رد عجی�� د. ز�ر �م برداشتم و توی �غلم ف��

!دتوی دلم پ�چ�دو حس کردم شلوارم خ�س ش

�� �الش و رها کردم و �� اخت�ار جیغ خ�
.. .کش�دم
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... � ...حس��

دم که صداش که ت رس �ل� هام و روی هم ف��
د توی گوشام پ�چ�د � :توش م�ج م��

!...دن�ا -

مام از درد دستم و �ه دس�ش رسوندم و �ا ت
دم قدرت انگشتاش و توی دستام ف��

م... م...دارم از درد م�م�� ...دارم م�م��

تو که خوب ...چت شدو یهو!...چته نفسم؟ -
...بودی   
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ال ن� اومد از درد �ه خودم � پ�چ�دم و نفسم �ا
ی که جیغ دو� و �لند تر �کشم دس�ش رو 

:ش�مم گذاشت و گفت

نه دلت درد م�ک!...ارە؟!...دلت درد م�کنه؟ -
!...دن�ا؟

ش�دم که تمام جونم و �ه �ار گرفتم �لند جیغ ک
. سوند دستم و رها کردو خودش و �ه در اتاق ر 

.  زدصداش و � ش��دم که ماما�ش و صدا �
 طو� نکش�د که چرغاهای �ل خونه روشن

� شدند و از اقای مقدم گرفته تا خدمت� ارا ر�خ��
...تو اتاق
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 دست اش و روی. ل�� جون دو�د �ه سمتم
نه اش پ�شون�م گذاشت و �ا مهرو مح�ت خالصا

پ�شون�م و بوس�د

ی ن�ست آروم �اش - � وم آر ...ق��ونت برم چ��
...�اش 

توش  �شت �ش پ��ا اومد و �ا لح�� که ترس
د گفت � :م�ج م��

...تو که حالت خوب بود...دن�ا جون_ 

:رو کرد �ه ماما�ش و گفت

ه �ە شب که حالش رو �! مامان چش شدە؟_ 
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راە بود

ە تازە متوجه شدم ل�� جون دارە ن�ضم و  ! � گ��
�ا و �� دست اش و �شت کتف ام بردو �ه �مک پ� 

. لند شماز خدمت�ارا بزور س� کردم از جام �
� �د رانه آقای مقدم �ا همون لحن مح�ت آم��

:جلو اومد روی موهام و بوس�د

م_  �ه ام�دخدا ه�چ�ت ...آروم �اش دخ��
...زنگ زد�م آمبوال�س. ..ن�ست

روی  چشمم �ه خون. کنار زد ل�� جون پتورو
م خراب ملحفه افتادو ان�ار که �ل جهان روی � 

من �چه  شا�د واقعا . شد و لرزی ز�ر پوستم رفت
� �خوا! رو از دست دادم د �� این که حس��

ه ما تو متوجه �شه و دلش و �ه این خوش کنه ک
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!را� دار�م من احمق �چه رو انداختم

و�ستم دردم خ�� �م�� شدە بود اما د�گه نت
و  م �ا صدای �لند �� ع کردم جلوی خودم و �گ��

 کردو ل�� جون اش�ام و �ا� �. �ه گ��ه کردن
روم من اما مگه قلب نا آ. س� داشت آرومم کنه

ا�� طعم آرام �� � ش و � تو�ست توی همچ��
!�چشه؟

•••

 � "حس��
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� �شسته بودم و ح��  گوشه ای روی زم��
ق �ک ن� تو�ستم از جام �لند شم و �ه اتا

قلب  اون �ا صدای �لند اشک � ر�خت و . �کشم
آرزو . اشتمن ان�ار �ا هر ناله اش ترک بر � د

...کردم

�ه های زندە آرزو کردم از این لحظه تا آخ��ن ثان
...بودنم تمام دردهای اون مال من �اشه

رد�ش آرزو کردم گوشام هیچ وقت صدای گ��ه ک
از  رو �شنونم و چشمام هیچ وقت چشمای پر 

رزو و ای �اش این آ. اشک اش و تماشا نکنند
لوی آرزو چون من �ا �مال م�ل ج. برآوردە � شد

ه جون و خواسته � خم � کردم و دردهاش و �
...� خ��دم

:�ا صدای پ��ا �ل� هام و �از کردم
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-  � ؟...حس�ی�� ارە از زنت د!...چ��ار داری � ک��
ە تو �شس�� اینجا ...درد م�م��

ون کش � نقاب دستام ب�� پ��ا . �دمصورتم و از ب��
وم رها �ا د�دن صورت خ�س ام حرف اش و نا تم

:کرد و شوکه گفت

؟ - !تو داری گ��ه � ک��

و �ا  جلو اومدو خم شدو روی چشمام زوم کرد 
:همون لحن بهت زدە گفت

! شه�اورم ن�!...تو واقعا گ��ه کردی...تو -
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د شدم و دستم و �ه دیوار گرفتم و از جام �لن
...گونه هام و تند تند�ا� کردم

مش�لش !...حالش چطورە پ��ا؟...حالش؟...
!چ�ه؟

وی اومد که حرف بزنه که صدای آمبوال�س ت
عت محوطه پ�چ�دو صدای خدمت�اری که �ه � 

د فضارو از �له ها �اال � اومدو مامان و صد � ا م��
:پر کرد

...خانووم...خانوم آمبوال�س اومد...خانوم_ 

ه �دت��ن قل�م �. از جلوم رد شد و وارد اتاق شد
ش�ل ممکن توی �ه قفسه ی س�نه ام 

...� ک���د
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کش�د که دونفر بران�ارد �اال اوردن و طو� ن
ون کش�دند مح�م  دستام و . دن�ارو از اتاق ب��

م �  مشت کردە بودم که جلوی �غضم و �گ�� و ع��
لوی ساله نزنم ز�ر گ��ه که ج �ه �چه ی شش

 �  ممکن �در خورد شدن غرورم وحش�نا� ت��ن چ��
...بود

�اعث  دس�� مردنه روی شونه ام قرار گرفته و 
 کنم شد �غضم و هرطور شدە توی �لوم زندو�� 

:و برگردم �ه سمت �در

�د �ه دلت راە ...درست � شه همه �� _ 
...مادرت کنارشه...ندە

�� جمالت اش آروم آروم روی زخم دلم تاث
ش �م در جواب ا! گذاشت و در نها�ت اثر کرد
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� کردم که �ه شو�� گفت :و �اال �ای��

ومت � خوای خان...چ�ه خودت و �اخ�� که؟_ 
؟ �� �اشه فکر ن� ک�� به...تک و تنها رها ک��

�اهاشون بری ب�مارستان؟

:بزور ل�خند زدم و گفتم

� ...ارە... ...راس م�گ��

رو ازش خداحاف�� کردم و �ه �عت �له ها
وارد  گذروندم خودم و �ه در خرو�� رسوندم و 
ردم که محوطه شدم �ه سمت آمبوال�س �ا تند ک

�نه مامان جلوم ظاهر شدو دست اش و روی س
!ام برد نگذاشت وارد آمبوال�س �شم
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 _ � م حس�� � �...من �اهاش م�� شت شما �ا ماش��
�مون ب�این

...آخه...آ...

وال�س ه�س حرف نزن برو روشن کن که �ا آمب_ 
شفته پ�داست خ�� حالت آ... برس�د ب�مارستان

...اس

ە بودم که هل ام داد :بهش خ��

وا�سادە من ن�اە م�کنه...برو د�گه_ 

•••
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"دن�ا

. �دمطو� نکش�د که خودم و تو آمبوال�س د
. رم �شستل�� جون �ه عنوان همران اومد و کنا

دستم و تو . درب �سته شدو حرکت کرد�م
:دست اش گرفت و گفت

!تو حامله ای دن�ا؟...تو -

:ردم�ا چشمای خ�س اش�م توی چشماش ن�اە ک

...فک کنم د�گه ن�ستم...فک کنم...
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:دستم و بوس�دو گفت

چرا ...چرا زودتر نگف�� هووم؟...ق��ونت برم -
� شب که ازت پرس�دم گف�� نه؟

:هق زدم و گفتم

� و سور�رایز کنم... دلم ...دلم � خواست حس��
� ک� �اشه که این و  � خواست اون اول�� خ��

ه �فهمه ا�...حاال �� م�شه ل�� جون؟...� شنوە
م �خاطر من �اردار بودم و �چه رو از دست داد

قت این که نتو�سته ازم مراق�ت کنه هیچ و 
...خودش و ن� �خشه

ه�چ�ت  ا�شا� که...ع��زم نفوذ �د نزن ...عه -
و  ل�ه بی�� ...�چه هم صحیح و سالمه...ن�ست
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� ن�ست �ع�� ...خون��زی تنها دل�لش سقط جن��
ی دوران  وقتا �چه سالم م�مونه فقط �ا�د �ق�ه
ب�ش�� ...�ارداری رو ب�ش�� حواست و جمع ک�� 

 ن
�

گ��ه ...یوفتهمراق�ت ک�� که خدا�� نکردە اتفا�
آروم �اش...نکن ع��زم

!...�ع�� ممکنه...

:نگذاشت ادامه �دم و گفت

ارستان حاال فعال ب��م ب�م...معلومه که ارە -
ت این آزما�شات الزم و انجام �د�م واسه صح

...موض�ع

دم و گفتم :دست اش و توی دستم ف��
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 افتادە �اشه �� ...� ترسم...
�

؟ا�ه اتفا�

� ترس و اضطراب خودش میتون...ه�س - ه هم��
آروم �اش...عامل اص� این اتفاق �اشه

 
�

دم و د�گه حر� . نزدم �ل� هام و روی هم ف��
� �ار از ته قل�م خدارو صدا  اون لحظه برای اول��

دم تم چقدر بهش گف. زدم و �چه ام و �ه اون س��
...تنهام

گ�م بهش گفتم چقدر درد و �د�خ�� توی زند 
...کش�دم و دارم تحمل م�کنم

...گفتم این �چه از ک� که دوس�ش دارم

خاطر از و از همه مهم�� بهش گفتم ن� خوام �
دست داد�ش که دل�لش صدرصد ترس و 

خر عمر اضطراب �خاطر گنا� بود که کردم تا ا
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...عذاب وجدان داشته �اشم

دم �ه  و د�گه آروم بودم و همه �� رو س��
!...خودش

ل کش�د وارد ب�مارستان شد�م �� دوساع�� طو 
توی  که آزما�شات الزم و سونو انجام دادم

�� لحظه لحظه اش ل�� جون کنارم بود و ح
� و اقای مقدم پ��ا ا ز این اجازە نداد حس��

...موض�ع مطلع شن

 � ی درمورد انقدر خانوم بود که تصم�م گرفتم چ��
� نگه و این داستانا به ش ن�م چون اینکه �ه حس��
م بهم � . خودش � دو�ست �ا�د چ��ار کنه

د و کنارم وصل کردند و ل�� جون پتورو روم کش�
.�شست
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!رو کردم بهش که ل�خند �ه لب داشت

...بنظرتون...

خداروشکر هیچ ...آروم �اش ع��زم...ه�س -
 واسه �چه ات نیوفتادە

�
زما�ش و جواب آ...اتفا�

�احت ب�ارن دارو برات بن��سم ب��م خونه ا
...ک�� 

:نفس راح�� کش�دم و �ا ذوق گفتم

؟... � !توروخدا جدی م�گ��

:خند�دو گفت
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...ارە -

...دست اش و روی ش�مم برد

دارم ... وای نم�دو�� چقدر خوشحالم -
�اورم ن� شه...مادر�زرگ � شم

ه �عد ل�خند روی ل�ام �شست و از اون لحظه �
. ��زمتصم�م گرفتم حرفام و د�گه تو خودم ن

� خودم و خدا درمی و�شون �ل�ه � خواستم ب��
�ه دراتاق  �ا تقه ای که. �ذارم و ازش �مک �خوام

. فتخورد ل�� جون از �اشدو �ه سمت در ر 
درو�از

� و اومد که ب�اد تو که هل اش دا ون و حس�� د ب��
:گفت
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کجا کجا؟_ 

:بهت زدە گفت

اومدم زنم و ب�ینما!...مامان -

احت کنه...برو_  ...برو که � خواد اس��

:�ا صدای �غض آلودش گفت

� �� شدە - �خدا مردم از ...حداقل �گ��
دسال این چند ساعت �ه اندازە ی ص...نگرا�� 

 ن� زن�د...گذشت
�

�ه ...چرا ه�چکدومتون حر�
خوردە هم �ه فکر من ب�چارە �اش�د
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ون خودشم رفت و در  و ل�� جون بردش ب��
...�ست

•••

 � "حس��

مامان هم قدم �اهام توی سالن قدم 
...بر� داشت

-  �  نیوفته...آروم �اش حس��
�

ش که د�د�...اتفا�
حاال برو خونه...حالش خوب بود

2557



ه ند�دین از درد �...نصف ش�� ب�دار شدە...
 
�

� اتفا�  خودش � پ�چ�د �عد شما م�گ��
� �ار ...نیوفتادە؟ ش �ه خ��ه دار�ن � ب�ن��

...ب�مارستان کش�دە

:�ا عص�ان�ت گفت

ی �شدە - �  ن� خواد نگران...گفتم که چ��
تو �ه �شخ�ص من شک داری؟...�ا�� 

:قد� عقب گذاشتم و گفتم

...نو� ماما...من غلط �کنم...من...نه واال...
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ونورە ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت �ا�ا که ا
. رداشتسالن �ا پ��ا داشت صح�ت م�کرد قدم ب

:دو�ارە صداش زدم

...�اتوعما...مامان...

�دن و �ل دک�� ، پرستارا دست از �ارشون کش
ە ن�ام کردند برای  که �لو�� صاف کردم و . خ��

� �ارصداش زدم :سوم��

...خانومه �اشف...

!نهح�� لحظه ای س� نکرد برگردە ن�ام ک

رستاد برە و از دور ن�اهشون � کردم که پ��ارو ف
 نم�دونم �� ! مشغول گفت و گو �ا �در شد

ی �در گفت و �در �� ش��د که ل�خند روی ل�ا
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...خدا�ااا. �شست و ن�ام کرد

�ه  �اش. �اش � شد از حرفاشون � دراورد
شون کنم خوردە � تو�ستم جلو برم و ن�اە ل�ا

ا نه؟ب�ینم � تونم متوجه �شم �� � گن �

� و مامان گرم گفت و گو بودو �ا �در �  گف��
.� خند�دند

 که دن�ا توش �س�� 
�

ی بود ن�ا� �ه در اتا�
انداختم

ن�اە کردم تا  ن�اهم و ازش گرفتم و دو�ارە مامان و 
ە رو  حواسش پرت گفتو گو بود دستگ��

 درو آروم �ستم و . چرخوندم و وارد شدم
ە رو رها کردم ن�ا و �ه برگشتم �ه سمت د. دستگ��

...�عت خودم و بهش رسوندم
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•••

"دن�ا

م شدن ل�ام تازە �ل�ام داشت گرم � شد که �ا گر 
� . آروم چشمام و �از کردم اومدم  �ا د�دن حس��

:که �ش�نم مانعم شد

د �له امو االناست که مامان ب�ا...�خواب �خواب -
...�کنه

؟... ��!
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� من امشب هرطو ...حرف نزن گوش کن - ر بب��
مان خودت �ه ما...شدە � خوام پ�شت �مونم

؟ اون �گو �ه جوری راست و ر�ست اش کن �اشه
خدا من فک م�کنه من برم خونه �ه نفعمه اما �
م � کنه ن�  تونم برم خونه فکرو خ�ال پ��

�خوا�م � فه�؟

:کوتاە خند�دم و گفتم

... � ...�ه نفس �گ�� حس��

. ستصند� و اورد و کنار تخت گذاشت و �ش
:دستم و گرفت و طوال�� بوس�د و گفت

خو�� دن�ا؟ -
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...چه عجب حالمو پرس�دی...

ە شد !�� حرف بهم خ��

 نزدم و� �عد یهو حس کردم
�

ل��  اولش حر�
!جون همه چیو بهش گفته

ل�� جون �� بهت گفت؟...ل��...

ن - � ...ه اال ماواال ل�� جون شما �ا همه حرف م��

:موهام و نوازش کردو گفت

 اف...خودت بهم �گو چت شد؟ -
�

تاد چه اتفا�
واست هووم؟
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رد �ه خوردە دلم د...ه�چ�م �شد...ه��� ...�...
 � گرفت هم��

ه ب�مارستان مگه � شه آدم �ا �ه دل درد �ارش � -
�کشه؟

�� من خودت که � دو...وا معلومه که � شه...
ە ...وق�� پ��ود � شم دلم درد � گ��

� کردم گفت :�ش و �اال و �ای��

دردت �جونم...� دونم...اهوم -

...خدانکنه...عه...

2564



ە شد و این �ار من غم و اندوە و  دو�ارە بهم خ��
قه ی آروم آروم حل! توی چشمای آ�� اش د�دم

!ناز�� از اشک توی چشماش �شست

... � !حس��

نم که دستم و جلو بردم که صور�ش و نوازش ک
...�ش و ز�ر انداخت و چشماش و �ا� کرد

م وارد یهو در �از شدو ل�� جون و اقای مقد
� و د�د اخماش. شدند  درهم  ل�� جون تا حس��

شد

 _ � مگه بهت نگفتم برو خونه...حس��

� برگشت و ن�اهش کرد حس��
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...مامان آخه -

� اینجا ...� شه...ل�� جون...  � شه حس��
�مونه؟

�دآقای مقدم جلو اومد روی موهام و بوس

تخداروشکر که �خ�� گذش...عروس خوش�لم -

� متعجب گفت :حس��

!...؟مگه �ه دل درد نبود !...�� �خ�� گذشت؟ -

:برگشت و �ه ماما�ش گفت
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مگه دلش درد ن� کرد مامان؟ -

:ل�� جون هول شدو جلو اومد و گفت

دلش درد � کرد ...ارە ارە_ 

� که هنوز از قض�ه � در نیوردە ب ودو پ�دا حس��
ە و  تو فکر  بود حرف ماما�ش و �اور نکردە خ��

...ن�اهش روم � چرخ�د

:آقای مقدم گفت

� امشب ترخ�ص � -  شه ��م نگران ن�اش هم��
�م خونه ...م��
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�ف گذاشتم تا اسم خونه اومد �اد مدار� که تو ک
پر  ترس �ل وجودم و . و ز�ر تخت بود افتادم

...کرد

� االن م�خوام برگردم خو ...من... ...نهمن هم��

؟ - ��!

� منو ب�� خونه فضای اینجا اذی... تم حس��
...م�کنه

:ل�� جون گفت

...ه نهع��زم ا�ه دوس داری ب��م خونه چرا ک_ 
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لطفا...ارە ارە ب��م...

...

...�ک ساعت �عد

...

� در اتاق خواب و برام �از کرد روم آروم آ. حس��
 �شستم اومدو . �ه سمت تخت قدم برداشتم

�ــــع ز�ر دلم � خواست � . �م�م کرد دراز �کشم
. تخت و چک کنم ب�ینم ک�ف �جاشه �انه

� تو اتاق بودو ن� تو�ست ...مح�ف که حس��

...پتورو روم کش�دو پ�شون�م و بوس�د

عشقم...
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ی الزم داری؟ - � جانم ع��زم چ��

م خشک � شه �ه لیوان آب برام ب�اری �لو ...
شدە

رات االن م��م ب...ق��ونت برم چرا که نه -
...ب�ارن

فت که خدمت�ارو ص دا داشت �ه سمت در م��
:کنه که گفتم

دوتا چای ب�ار �اهم ...نه نه...
خودت ب�ارم...خودت...�خور�م
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!من؟ -

دلم � خواد خودت چای ب�اری ...اهوم...
�خور�م � شه؟

:تو �لو خند�دو گفت

� االن دوتا چای د�ش م - �ارم �اشه نفسم هم��
دوتا�� �خور�م

...رفت و درو �ست

 � رفتم روی  ��ــــع پتورو کنار زدم و از تخت �ای��
� �شستم و �ه ز�ر تخت �ک کش�دم �ا  .زم��

دن صدای �از ش. د�دن ک�ف نفس راح�� کش�دم
ه حال در اومد ��ــــع روی تخت دراز کش�دم و �

...اول�ه برگشتم
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...�ل�ام و روی هم گذاشتم

...صدای پ��ا توی گوشم پ�چ�د

دن�ا -

:آروم چشمام و �از کردم و گفتم

جانم ع��زم... 

:جلو اومدو گونه هام و بوس�د و گفت

�دم وق�� د...ق��ونت برم زن داداش خوش�لم -
گفتم ...وداری گ��ه م�ک�� انقدر ترس�دم که نگ
 واست افتادە که

�
...نکنه اتفا�
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�م نبود که...عه پ��ا... � م صحیح و سال...چ��
...جلوت وا�سادم عشقم

رفت دستم و تو دست اش گ. �ش و ز�ر انداخت
� گفت :�ا لح�� که غم انگ��

� برات گ��ه کرد - حاال گ��ه ند�دە بودم تا...حس��
کنه

...دلم هوری ر�خت

�  نه برای غم توی صدای پ��ا �ل�ه برای ...حس��

رە کنارش ک� که اصال معلوم نبود کوروش � ذا
کر نرم پر واسه اینکه دو�ارە تو ف. �مونم �ا نه

ردم و �شم از اضطراب و نگرا�� �حث و عوض ک
:گفتم
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ان شدی راس�ش و �گو تو واسه من نگر ...ب�ینم...
�ا واسه داداشت هان؟

:خند�دو گفت

...َو ...واسه تو -

:مکث کردو گفت

واسه هردوتون خوو...واسه داداشم -

� درو �ا ز کردو �ا هردوتا �اهم خند�د�م که حس��
...دوتا چای و ش�الت وارد شد
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ون موقع�ت و عا - � د�دی پ��ا تا من رفتم ب��
تو دل زنم  اومدی تو اتاق ارە؟ � خوای جای منو 

؟  پر ک��

� گرفت رو کرد ب هم و پ��ا ن�اهش و از حس��
:گفت

...� بی�� �� م�گه دن�ا -

... � �ذا راحت ...چ��ارش داری...عه حسی��
...�اشه

� گذاشت و  :گفت  جلو اومدو چای هارو روی م��

...�ار�ش ندارم -
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� پ��ا شوهرم چقدر مه��و ...اف��ن... . .  .نهبب��

ح�ت ادامه دار البته ا�ه این م...ارە دارم � ب�نم_ 
...�اشه

� دست پ��ارو گرفت و �ه سمت خودش  حس��
کشوندو از روی تخت �لندش کرد

ون �...خ�� خب د�گه �چه پررو -  خوام برو ب��
�ا زنم تنها �اشم

� �ارە د...زنم زنم_  ...ارە می�ینهان�ار ز�ش و اول��

� �ه سمت در � بردش ب رگشت درحا� که حس��
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:و گفت

مو_  �� دن�ا چ��ار م�ک�� که این ازت س��
ه ماهم �اد اون ف�� که روش پ�ادە م�ک�� �...ندارە

�دە

ون و درو �ست ...هل اش داد ب��

صدای پ��ا آزار ...سکوت مطلق...آخ�ش -
دهندە اس

ذاشتاومدو کنارم �شست چای هارو ب�نمون گ

واقعا صداش آزار دهندە اس ...
دوسش نداری؟...خواهرته ها...برات؟

2577



دلم  فقط...معلومه که دوسش دارم...عه دن�اا -
ن� خواد پرروش کنم

. کرد  برام �ه ش�الت �از . چای ام و برداشتم
ش که خند�دم و خودم و جلو کش�دم که �خورم

دس�ش و عقب کش�د و ل�اش و روی ل�ام 
ه دستام و روی ته ر�شش بردم و �. گذاشت

که �خاطرم   اندازە ی تمام نگرا�� ها و اشک ها�� 
...ر�خت عمیق و طوال�� بوس�دمش

س نفس نف! جلوتر اومد و بوسه هاش ادامه داد
ز زنان � بوس�دم دست اش و �ه سمت �لو 

�ارە که �ا �اموا�� توی تنم بردو اومد که درش ب
دا صدای فنجون چای که ب�نمون بود ازش ج

د رو د�دم �� از چای ها خا� شدە بو . شدم
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:تخت �ا نق و نوق گفتم

... � � چ��ار کردی...حسی�� !!!بب��

ی �شدە ع��زم آروم �اش - � ه اس �ه ملحف...چ��
� د�گه  م��م ب�ان عوضش ک��

اومد�م �ه چای �خور�مااا...

...�� از چای ها هنوز موندە -

اون  فنجون خا� شدە رو برداشت و نصف چای
:�� فنجون و ر�خت توش و �ا خندە گفت

ب�ا تو اینو �خور منم اینو م�خورم -
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...خند�دم و فنجون و ازش گرفتم

مر�...

خواهش � کنم -

� ...م��م ... حس��

:�ه خوردە از چای اش و خوردو گفت

جان؟ -

هم��م فردا ب��م خونه ی خودمون �اش...
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�ه مامان �گو اجازە اش و �گ�� ...چشم -

ه ل�� من �...تو فردا صبح زود منو ب�دار کن...
م وهم �ا�د و� ت...جون م��م و اجازە اش و م�گ��

�م�م کن�ا

�اشه د�گه -

. م و خوردم�ا ل�خند فنجون و �اال بردم و چای ا
...�عدشم تخت گرفتم خواب�دم

� از خواب پ��دم �ا ش��دن صدای حس��

:�اشه گفتم �ا ترس لرز اینکه نکنه مدارک و د�دە

!چ�ه �� شدە ؟...
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��ــــع �غلم کردو روی موهام و بوس�د

ی �شدە  � ...ـ ق��ونت برم اروم �اش، چ��

نفس راح�� کش�دم

:خودش و ازم جدا کردو گفت

ـ �اشو ل�اساتو بپوش ب��م خونه ی 
مان د�شب گف�� ب�دارت کنم �ه ما...خودمون

 برگرد�ما
�

��

:�اشدم و گفتم

م�دی  ل�اسام و ...مر� که ب�دارم کردی...ارە...
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 � ...حس��

ون کش �د�ه سمت �مد رفت و ل�اسام و ب��

م�خوای �مکت کنم بپو�� ل�اساتو؟ -

� و روشن کن االن م�ام...نه... برو ماش��

!ص�حانه ن� خوری دن�ا؟ -

�م خونه ی خودمون م�خو ...نه عشقم... رم م��
...د�گه برو

:بهت زدە گفت
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!�اشه ع��زم -

. �دمتند تند ل�اسام و پوش. رفت و درو �ست
فقط دلم . جمع کردم و �ستم موهام و

 نیوفتادە زودتر ا
�

ز خونه ی � خواست تا اتفا�
ون ...مقدم بزنم ب��

ون اوردم �ه ن� ا� �ه ک�ف و از ز�ر تخت ب��
ش داخلش انداختم خداروشکر مدارک � جا

بودند

 .ز�پ اش و کش�دم و تو دستم گرفتم اش
گوش�م و برداشتم و از اتاق خارج شدم

�� جون �ا �� دنگ و فنگ و �د�خ�� �الخرە ل
� و من اج ازە ی �عد از �� سفارشات �ه حس��
سوار  .خروج داد خداحاف�� کردم و خارج شدم
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� شد�م و حرکت کردم توی راە مح� م ک�ف ماش��
کر � کردم و تو �غلم گرفته بودم و فقط �ه این ف

...که � � رس�م خونه

ب�ست دق�قه ای گذشت وارد محوطه شد�م

� پ�ادە شدم و �ه راست �ه ات اق خواب از ماش��
ون اوردم و . رفتم درو �ستم ز�ر  پوشه رو ب��

اسام �شک تخت گذاشتم و مشغول در اوردن ل�
� شک نکنه شدم که حس��

� وارد اتاق شد دن کت همزمان �ا در اور . حس��
:اش گفت

� م�خور�ا ـ عشقم آروم�� راە برو خدا�� نکردە ز  م��

نگران ن�اش حواسم هست...
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ـ �ه بتول خانم که سالم ن� ک�� 

بتول؟... 

وع کرد �ه خند�دن ��:

ـ بتول چ�ه �� ادب

خب بتول خانم؟...

ـ ارە گفت سالم نکردی ناراحت بود

اهااا �ادم رفت ب�خش�د...
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ـ من ن�ا�د ب�خشم اون �ا�د ب�خشه

م و درحا� �التوم و دراوروم و �ا عشوە جلو رفت
هن اش و �از � کردم ش�طنت و  که د�مه های پ��

...توی چشمام اوردم و توی چشماش زل زدم

:آروم لب زدم

...عشقم تو خودتو ناراحت نکن...

دستام و گرفت و عقب عقب �ه سمت تخت 
بردم

مای روم خ�مه زد و �ا چش. روی تخت افتادم
� ا. جذاب اش توی چشمام زل زد ش �دن سنگ��

و  �ش و توی گردنم فرو برد . روم انداخت
وع کرد �ه بوس�دنم ��...
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اش �ه نفس نفس افتادم داشتم غرق بوسه ه
دم که اون � شدم یهو �اد �چه ی توی ش�مم افتا

!از وجودش مطلع نبود

وع کردم �ه تقل و ج یغ �ا ب�اد اورد�ش ��
:کش�دم

... � � برو کنار برو...حسی�� کناااار...حس��

�ه . ادمدستام و �ه س�نه اش چسبوندم و فشار د
!ند �شدخوردە خودشو عقب کش�د اما از روم �ل

...جیغ دو� و کش�دم

برو کناااار... 
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جب بهم �دن اش و �لند کردو ��ا وا�ساد متع
ن�اە کرد

؟!ـ چ�ه �� شدە ؟ �� � !چرا داد م��

ه ام ��ــــع �اشدم و درحا� که نفس توی س�ن
:ح�س شدە بود �ا عص�ان�ت گفتم

 له � شممم؟؟؟...کثافت...
�

نم��

قب تو �لو خند�دو جلو اومد که خودم و ع
:کش�دم و گفتم

م حموم ل�اسام و امادە... کن  من دارم م��
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ـ چشمم امر د�گه ای �اشه

امر د�گه ای ن�س�تت...

ون اومدم  �ه دوش ب�ست دق�قه ای گرفتم و ب��
ا�� �اش انقدر عص�. چشمم افتاد �ه ل�اسام

 ن� شدم هم دلم براش تنگ شدە بود هم
انم و بتول خ! ناراحت بودم از حرفا�� که زدم

:صدا زدم

� کجاست؟... بتول خاااانم حس��

:وارد اتاق شد و گفت

کت ، م�ان وعدە �� � تتون آمادە  ــ خانم، اقا رف��
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ب�ارم م�ل کن�د؟...ست

...تو برو ، من م�ام نه...

م ل�اسام و تو دست. روی ل�ه تخت �شستمم
گرفتم

� �� منت بهم مح�. دلم �دجور گرفت ت حس��
 خ�انت ، خ�انت ،. � کردو دوستم داشت

خ�انت

صم�م ت. فکرای تو �م مدام عذا�م � دادند
کت ...گرفتم برم ��

�ن فرصت بود واسه این که خ�� �ا ردار شدنم به��
خونه رفتم. و بهش �دم � :�ه آش��

� و �ذار ... � خوام  بتول خانم ناهار من و حس��
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کت م �� ب��

...ــ چشم خانم

 � خوام برم پ�شش ها...
�

وام � خ... بهش ن�
سور�رایزش کنم

ــ خ�التون راحت خانوم

 و دوست داشتم �ه ل�ا�. �ه اتاقم برگشتم
وی تا روی �ه مانت. بپوشم که خانم تر بنظر ب�ام

مش�  زانو سف�د و مش� و �ه شلوار راسته ی
...پوش�دم

زنانه  و �ه رو�ی ساتن. کفش های �اشنه �لند
خوش�ل، از جلو سادە گرە اش زدم
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�ف آرا�ش مال�� کردم و آزما�شم و توی ک
بتول . دمدس�� مش� ام گذاشتم از اتاق خارج ش
:گفت  خانوم �ا د�دنم �تا�ام و ن�اە کردو 

ها بهتون  ــ هزار ماشاهللا خانم چقد این ل�اس
...م�ان،چقد خانوم تر شدین

مر� ، ناهارو آمادە کردی؟...

نتظرەــ �له آمادە ست ، تا�� هم دم در م

اقا رحمت وارد خونه شد

... � سالم اقا رحمت خ����
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�ن؟ �ف می�� ــ ممنون خانم جا�� ���

کت... م �� ...ارە م��

از خونه خارج شدم  طو� نکش�د که

وی اقا رحمت هم غذاهارو �شت �م اوردو ت
ه �ه تق���ا ن�م ساع�� گذشت ک. تا�� گذاشت

کت رس�د�م ...جلوی ��

ه من اقا ب�خش�د � شه این غذاهارو واس...
ب�ار�ن �اال من نمیتونم؟

:ن�ا� �ه غذاها انداخت و گفت
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ــ چشم مش�� ن�ست

توی . وردپ�ادە شدم رانندە غذاهارو �شت �م ا
ام و برانداز راە هر کس �اهام برخورد م�کرد �تا�

�مه ی �� توجه �ه راهم ادامه دادم د ! م�کرد
� روزا��   افتادم که آسا�سورو فشار دادم �اد اول��

کت � اومدم واسه مدل شدن ...�ه ��

 کردم و ز�ر لب گفتم
�

:پو�

�ادش �خ�� ...

��� از آسا�سور خارج شدم �ه سمت �ان�� م
ش ب�ا�� مثل هم�شه داشت �ا گو�� ا. رفتم

�ا د�دنم حرف تو دهن اش . کرد.صح�ت �
گو�� و �دون خداحاف�� قطع کرد! ماس�د
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؟...ـ س � !سالم خانوم خ����

مر� تو خوب...

 �ع�� !...ـ ق��ونتون برم چقد خوش�ل شدین
!ماشا�...منظورم اینه که خوش�ل�� شدین

مرسی�� ...

�ه سمت رانندە تا�� برگشتم

ارو�دین �ه این خانوم غذاه...مر� اقا ...

ب�ا�� اومدو غذاهارو تح��ل گرفت
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� اشارە کردم :�ه در ورودی دف�� حس��

ک� که داخل ن�ست؟...

ـ نه خودشون تنهان

جلوی در ا�ستادم 

ە رو چرخوندم و وارد  . شدم در زدم و دستگ��
� �ا د�دنم خشک اش زد شت �الخرە از �. حس��

� �اشدو �ه سمت ام اومد و درحا� ب رق ذوق م��
توی چشماش � د�دم مدام ن�اهش روم 

� چرخ�د

کت !ـ سالم ع��زم، نگف�� م�ای ��
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سالم عشقم خسته ن�ا�� ...

چقدم بهت م�اد!...ـ استا�ل جد�د

:�ا عشوە چر�� زدم و گفتم

دوسش داری؟...

ـ ارە خ�� ، ب�ا ب�ا �ش�ن�ه

ش انداختم ن�اە �� �ه دف��

روی  .ح�� �ه صند� هم جا �ه جا �شدە بود
� �ار �شستم ، �ش ستم و همون صند� که اول��

لم دادم
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اومدو رو �ه روم �شست

جهت �اد آوری خاطرات �ه صند� من و 
خودش �ا دست اشارە کرد

ـ �ادته؟

:�ا خندە گفت

مگه � شه �ادم برە...

�اشدو �ه سمت تلفن رفت

؟...  !� خوای چ��ار �ک��

ی ب�ارە د�گه � ـ ��م ب�ا�� چای، چ��
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رفتم و �اشدم و �ه سمت اش رفتم تلفن و ازش گ
:گفتم

�دە خودم ��م...

شت و قد� جلو گذا. ن�ا� �ه صورتم انداخت
...آروم �ا انگشت اش ل�ام و نوازش کرد

ه دلت ق�ل این ک...دیوونه �ازی درن�اری ها...
کته و �خواد �اری ک�� �ه این فکر کن که ای نجا ��

جاش ن�ست

� دستاش گ تو �لو خند�د و رفت و صورتم و ب��
وع کرد �ه بوس�دن ل�ام ازش  خودمو بزور . ��

جدا کردم
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... � ...عه حس��

:خند�د و گفت

چ�ه خب یهو�� دلم خواست -

تو درست �شو ن�س�� ...احمق...

ا درحا� که � خند�د �شست و �ا روی �
.انداخت

ش �ش�نم �ه سمت  � دوست داشتم �شت م��
اش  عینک مطالعه. صند� رفتم و روش �شستم

� بود برداشتم و �ه چشمم زدم ا ش روی م��
� گذاشتم ام کردو ن�. دستام و این ور اونور م��
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خند�د

چ�ه بهم نم�اد رئ�س �اشم؟... 

ـ چرا اتفاقا خ�� بهت م�اد خانوووم

هارو ب�ارە تلفن و برداشتم و �ه ب�ا�� گفتم غذا

گو�� و قطع کردم

� �ا کنج�اوی بهم ن�اە کرد و گفت :حس��

!ـ قض�ه چ�ه؟

ه��� ناهارو اوردم �ا هم �خور�م... 

. م � اومدعینکه مدام � � خوردو تا نوک ب�ن�
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� گذاشتم ا ش حر� در اوردم اش و روی م��
� انداختم ن�ا� �ه حس��

مثال قرار ...ـ ق��ونت برم چرا این �ارو کردی اخه
وای ا�ه ...بود �عد اتفاق دیروز مراق�ت کنم ازت
وست از مامان �فهمه این همه راە اومدی که پ

�م � کنه 

عدشم �...نگران ن�اش ک� قرار ن�ست �فهمه...
اومدم پ�ادە  �ا تا��...اومدم شوهرم و ب�ینم ها  

که نیومدم

...اما اخه -

:�ا لح�� �چه گونه گفتم
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چ�ه دوس نداری �اهام ناهار �خوری...

� روی ل�ام �شست شدو �ا. ل�خندی ش�طنت آم��
رف خم گردنم و آروم �ا دس�ش گ. �ه سمتم اومد

د شدو �ل�اش و روی هم گذاشت و آمادە ش
 یهو صدای در . واسه وسوسه کردن احساسم

�لند شد

:فتاخم کرد و ق�افه اش جدی شد ز�ر لب گ

لعنت �ه این شا�س -

:صداش و �اال بردو در ادامه گفت

ـ ب�ا ت���ا�� 
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...وارد شد

 ب��� ش�� اشارە ک
�

� خ�� بزر� ردم که �ه م��
� ر . دور تا دورش صند� بود فت و �ه سمت م��

غذاهارو روش گذاشت و برگشت ن�ام کرد

�ا من امری ندار�ن ؟_ 

نه مر�  -

� رفت دستاش و . از اتاق خارج شد حس��
...�شورە

� مرتب و خ وش�ل �ه سمت غذاهارفتم و روی م��
ون اومد. چ�دمشون  �ا ذوق. از �و�س ب��

� اومد وشوق �ه سمت م��
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!چه کردی خانومه خوش سل�قه...ـ �ه �ه

:�ه صند� و عقب کش�دم واسش و گفتم

� هم�م...  �ش��

مر� ... ـ اوە اوە

ی رفتم که ک�ف ام و روش گ � ذاشته �ه سمت م��
� ناها ر گذاشتم بودم ک�فم و برداشتم و روی م��

 اش �ه صندل�م واسه خودم عقب کش�دم و 
وع کرد�م �ه خوردن نا . هارکنارش �شستم ��

 ز�ر چش� ن�اهش کردم مشغول بود و حر
�

�
...ن� زد
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... � م��ما حس��

جان �گو -

ن � گفتم � �م �ادته � گف�� �چه دار ش�م م...
نه

ن مخصوصا او ...مگه � شه �ادم برە...ارە -
حس  لحظا�� که دلم � خواست ل�ای خوش�لت
دیکنم یهو زدی تو ذوقم و حس ام و پرون

عه نگووو...

ین حاال چطور شد �ادە ا...راس م��م د�گه -
...نکنه...موض�ع افتادی �ل�
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:�ا خندە گفت

�ارای   نکنه ناهار اوردی �خور�م و همینجا ...
اول�ش و انجام �د�م

:زدم تو �ازوش و گفتم

�اد  نخواس��م �ه...ناهارت و �خور ...کثافت -
ب�اری 

خند�دو دو�ارە مشغول شد

...چند د�قه ا�� گذشت

!م رون� دو�ستم چجوری �ه ز�ون ب�ارم حرف

الخرە یهو انقد � اومدو جلوش و � گرفتم که �
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:تند گفتم

� من �اردارم...  حس��

وع کرد �ه �ف ه کردنغذا پ��د تو �لوش و ��

وع کردم �ه حرف زدن !�د موقع ��

!�� شددد؟... 

 �  برداشتم �اشدم لیوا�ش و �ارچ آب و از وسط م��
�ز از اب کردم :مدادم دس�ش و گفت. و ل��

�خور �خور...

لیوان و گرفت و � کش�د
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� �ت ع. �عد از دو دق�قه �فه هاش تموم شد ��
بهم زل زد

چ�ه؟...

خوای �ه ـ چرا انقد منو اذ�ت م�ک�� هان؟ � 
� جای ش و�� و کش�نم �دی؟ فک ن� ک�� � م��

� ن�ست؟ � �ه � گذاش��

�ا اخم �ه غذا خورد�ش ادامه داد

م و جلوش برگه ی آزما�شو از توی ک�فم در اورد
روم خشک شدە برگه رو ن�اە کردو آ. گذاشتم

هم ن�ا� ب. قاشق و چن�ال تو �شقاب گذاشت
م��م شو��  انداخت که ب�ینه � زنم ز�رە خندە و 

بود �ا نه
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روم �ا د�دن ق�افه ی �امال جدی برگه رو آ
برداشت

وع کرد �ه مطالعه اش. �ازش کرد ت اتاق سکو . ��
ناخ�� که از از اونجا�� که �ا ش. و در برگرفته بود

� داشتم فکر � کردم خ�� خوشحال  حس��
دت �ه برگه � شه اما ه��� ن� گفت و تو تمام م

ە بود !خ��

ام و من توی اون فاصله و سکوت مطلق قاشق 
از . یهو ف��اد کش�د. برداشتم و مشغول شدم

!جام پ��دم و قاشق از دستم افتاد

ـ واااااای خدا�ااا شکرت

�خکوب قل�م داشت از جا کندە � شد � جام م
ی ��م �ا ح. شدە بودم � �� دلم � خواست چ��
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س پ��د تو ب�ا�� �ا تر ! ل�خند بزنم اما نتو�ستم
...اتاق

 افتادە؟
�

!ــ �� شدە اقا اتفا�

:��ــــع �اشدو �ه سمت در رفت و داد زد

ون ب�ا��  وون...ـ نه برو ب�� برو ب��

م و بوس�د آروم از جام �اشدم جلو اومدو پ�شون�

:بزور لب زدم

� ...تر... ا�چه اوف � شه ه...ترسوند�م حس��

:اشک توی چشماش جمع شد و گفت
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ـ ق��ونت برم،�اورم ن� شه 

دست اش و روی ش�مم برد

ن دارم �ا�ا �ع�� م!...ـ �ع�� االن �� �� این توعه؟
بزن  ��...�گو که خواب ن�ست!...� شم د�گه؟

تو گوشم که �فهمم خواب ن�ست

:خند�دم و گفتم

شم تو �عد...ارە فک کنم �� �� این تو �اشه... 
 

�
ادم برە مگه م�شه �: � خوای بزنم که �عدا ��

دنمون همون روزی که اومدی و خ�� �چه دار ش
و گوشم؟و دادی و �ه جای �غل کردنم �� زدی ت
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�� �اهم خند�د�م

ار کش�د و �ا ش��دن خ�� �ا�اردار شدنم دست از �
د واسه جمع کرد�م و �ه خونه برگش��م قرار ش

ون د�م و ل�اس هامون و عوض کر . شام ب��م ب��
هر بود تق���ا ساعت پنج �عد از ظ. امادە شد�م

�شس��م و حرکت کرد�م

ی خوشحا� و لحظه �ه لحظه از توی چشما
� � د�دم �ه موز�ک شاد �ا صدای � لند �� حس��

کردە بود

خوش�ل  �ه �ه رستوران ش�ک و . همخوا�� � کرد
شد�م رفت�م و شام خورد�م از رستوران خارج

 � هم  �ه �ارون شد�د �ار�دە بود واسه هم��
ت �ه سم. خ�ابون خ�س خ�س بود و هوا �د
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� رفت�م ماش��

... � حس��

ـ جانم ع��زم؟

دلم قدم زدن � خواد...

!ـ �دە هوا �ما � خوری

م ل�خند زدو ل�ام و آو�زون کردم �ا د�دن ق�افه ا
دستم و گرفت

مم دلش ه...ب�ا - وای ب�ا ب��م فک کنم دخ��
...�ارو�� و قدم زدن � خواد
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:دست اش و روی ش�مم کش�دو گفت

؟ - اد؟دلت هوای �ارو�� � خو ...نه �ا�ا��

:خند�دم و گفتم

 گفته �عدشم �...منم ماما�شم هاااا...دیوونه...
ە اومد�م و �� بود...دخ��

�� ت�ل ق��ون ماما�ش برم که � خواد �ه دخ -
های م�له خوش�ل �ا موهای عروس� و ل�اس 

و �ذارە ت کوچولو موچولو صور�� و کفشای
...�غلم
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خ�� � خوای اال و �ال د...م�غ ات �ه �ا دارە ها...
ارە؟

:خند�دو گفت

� لحظه �ه �عد هر روز چ...ارە - ک � �� از هم��

!�� م�شم؟...

چک -

!چرااا؟...

م بزرگ � خوا. � خوام ب�ینم ش�مت � م�اد -
شد�ش و ب�ینم
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•••

 � "حس��

 ندارم چک کن...�اشه -
�

ت فقط �اد...من حر�
وس داری �اشه ماما�ش ب�ینه اون و ب�ش�� ازش د

...� کش�تا

:�ا خندە گفتم

من ق��ون ماما�ش برم هووم؟...
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:خند�دو گفت

خدانکنه -

...چند دق�قه ای �� حرف فقط قدم زد�م

دن�ا...

ـ جانم

�ار��ال �الخرە �اد گرف�� ...

:متعجب گفت
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!چیو ؟...

ن �  ـ این که در مقا�ل ک� که صدات م��
�

ه �� ��
د�گه

وع کرد �ه خند�دن سوا�  �ا لح�� کنج�او و . ��
:گفتم

ووم؟ب�ینم تو چرا د�شب نگف�� �ارداری ه... 

ـ دوس نداشتم ��م

ل�شو کش�دم و گفتم؛

عه دوس نداش�� ...
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� کش�د و گفت :دستم و گرفت و �ای��

...ـ دردم گرفت اقااا

یهو�� جیغ زد. گونه اشو بوس�دم

دستم و گرفت و �ه سمت خودش کشوند

�ا د�دن دو�ست و ش�� که �ه �عت از 
!کنارمون رد شد متوجه موض�ع شدم

•••

دن�ا
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قل�م داشت از جاش کندە � شد 

ه صدا در چند ثان�ه ای نگذشته بود که گوش�م �
�ا د�دن اسم کوروش روی صفحه ی . اومد

گوش�م

�ه فهم�دم که دست �ه �ار شدە بود واسه �� 
...زدن بهم

� �ا دستای لرزونم تماس و وصل کردم و ا ز حس��
ه برخالف من ک. دور شدم که صدام و �شنوە

. � لرز�د ترس�دە بودم و �دنم مثل ب�د �ه خودش
وع � ه حرف اون مثل هم�شه �ا آرامش �امل ��

زدن کرد

 فقِط فقط ب�ست و ...ــ فقط خواستم �دو�� 
 موندە، فقِط فقط �ک ر 

�
...وزچهار ساعت �ا�
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! اومدم که حرف بزنم که قطع کرد

ه سمت �. حرفم و همراە �ا �غض ام قورت دادم
� برگشتم �ا اخم بهم ن�اە م�کرد. حس��

ی شدە ؟ � !ـ چ��

�غلش  رو پنجه وا�سادم و پ�شون�شو بوس�د و 
کردم 

؟... چرا مواظب ن�س��

رفت و �ه �ا ق�افه ای بهت زدە و اخمو دستم و گ
� قدم بر� داش��م هنوزم دس تام سمت ماش��

� و ز�ر �. � لرز�دند � حس��  گرفت �ا�د ا�ه ماش��
کر کردن چه خا� توی �م � ر�ختم؟ ح�� از ف
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بهش هم اشک تو چشمام جمع � شد

ی �شدە که ، �ه چند � تا دیوونه ـ ق��ونت برم چ��
ن که ی معتاد بودن که خداروشکر ق�ل از ای

 �  بیوفته راهشونو کش�دن و رف��
�

...اتفا�

... 
�

ارە راست م��

ـ اهوم ن�ینم ناراحت �اش�ا

من خ��م...

 خو�� ، از این ک
�

ه حالت ـ وق�� اینطوری م��
� � شم ...خوش ن�ست مطم��
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صورت خ�س از اش�م و �ه سمت ش�شه 
�ختم و تا برگردوندم و تا تو�ستم �� صدا اشک ر 

...مخونه ح�� س� نکردم �لمه ای صح�ت کن

...

�ه خودم �ه تکونم ندادم 

ون پ � از اتاق برە ب�� نج دق�قه منتظر بودم حس��
در  �ا ش��دن صدای �سته شدن. ای طول کش�د

� رفتم و�� �ه سمت دس�ش. ��ــــع از تخت �ای��
شستم صورتم و . رفتم ق�افه ام بهم ر�خته بود

�ه ل�اس معمو� پوش�دم

�فم و ک. ح�� حوصله آرا�ش کردن و هم نداشتم
ز برداشتم و �ه سمت تخت رفتم پوشه رو ا

ون کش�دمز�ر تخت ب��
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� و اف�دە ام روش چرخ�د ح �� ن�اە غمگ��
� بودم اما از این مطم!...ن� تو�ستم توش چ�ه ��

ای �� ارزش اینطور  � ی که کوروش واسه چ��
نه � ر�� صدرصد ه.خودش و �ه درو دیوار نم��

�اە �اشه اونقدی هست که مقدم رو �ه خا� س
...ب�شونه

رج شدم داخل ک�ف ام گذاشتم اش و از اتاق خا
� �ه سمت ام اومد حس��

!ـ کجا ع��زم ؟

م انجامش �دم زود ... بر� گردم  �ه �اری دارم م��

گرفت و   داشتم از کنارش رد � شدم که دستم و 
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:گرفت کنج�او گفت

!ـ چه �اری ؟

ون کش�دم و �ه سمت  دستم و از تو دس�ش ب��
:در خرو�� قدم برداشتم

�عدا واست توضیح م�دم...

سونمت ـ ص�� کن م��

 ... � خودم م�خوام برم حس��

:صداش �اال رفت 

2627



؟
�

شب رو ،�ادت رفته اتفاق د�! ـ �� داری م��
ا�طت فرق م�کنه �ا�د ب�ش��   مراق�ت االن تو ��

�اشم

تم �له ام و انقد عصا�م خورد بود که ا�ه � تو�س
شتم و �ا عص�ان�ت برگ. � ک��وندم �ه دیوار

:ن�اهش کردم

� �چه که ن�ستم... خودم  ای �ا�ا ولم کن حس��
م خودمم بر م�گردم د�گه ...م��

ل زد�ا د�دن عص�ان�ت ام �� حرف فقط بهم ز 

 رفتمن�اهم و ازش گرفتم و �ه سمت در خرو�� 

ی و پ�ادە رفتم �عدشم تا�� گ رفتم و �ه مس��
راه�ه خونه شدم

2628



ارد ب�ست دق�قه ای طول نکش�د که رس�دم و 
شدم

د ح�� جو خونه اش هم �اعث � شد از خو 
� واق� ام ت�د�ل �شم �ه دن�ای ق�ل حس ��...

خدمت�ار جلو اومد

ـ سالم خانم خوش اومدین

�در هست...

�ف دارن ـ �له تو اتاق �ارشون ���

ق �ارش �له ها رو � کردم و �ه جلوی در اتا
...�دون در زدن وارد شدم. رس�دم
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�شو �اال اورد

 اش نما�
�

ان شد�ا د�دنم ل�خند مرموز همش�

ری �ا�اااـ �ه �ه دخ�� �ل و حرف گوش کنم، چطو 

ف ام در �� توجه �ه حرفاش مدارک و از توی ک�
شدو  ل�خندش محو . اوردم و �ه سمت اش گرفتم

...ق�افه اش ش�طا�� تر از هم�شه شد

دست اش و �ه سمت مدارک دراز کرد

د نکردە هنوز انگشتاش �ه پوشه ی مدارک برخور 
بود که �ه سمت خودم کش�دم اش

 عا عاا ، اول حرف �عد تح��ل مدارک... 
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:ددست اش و مشت کردو ز�ر لب حر� پچ ز 

ـ لعن�� 

م های خ � وش�ل �ه سمت شومینه ای رفتم که ه��
داخلش ذرە ذرە پودر � شدند

م؟ ـ من و تو حرفامونو زد�م نه دخ��

وع کردم �ه حرف زد مدق�قا مثل خودش ��

�ش مامان، ارە �ادمه گفته بودی � ذاری برم پ... 
ازە رو اما �ا�اا جوون ح�� ا�ه توهم این اج
� پ�ش مامان و دا شتم نه؟ن� دادی من حق رف��
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:اخماش در هم شدو گفت

!ـ منظورت چ�ه؟

تم و روی صند� را� چو�� کنار شومینه �شس
:ادامه دادم

ورا�� حق منظورم اینه که تو � خواس�� �ه ج...
ست که اما خب مش�ل اینجا... ام و بهم �فرو�� 

� خودتم ، از این که حق ا م و �خرم من دق�قا ع��
دم �ا در مقا�لش �اری برای ک� انجام �

متنفرممم

خندە های مصنو� اش اوج گرفت

ی اونارو �دە ـ دخ�� ع��زم ،حاال که مدارک و اورد
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،قول �ه �ا�ا،و هر جا�� که دلت خواست برو 
م م�دم که جلوتو نگ��

قول �دە...

م د�گه ـ قول م�دم که جلوتو نگ��

� و ... خانوادە  قول �دە که نه �ه من، نه �ه حس��
اش �اری نداشته �ا�� 

ان�ت �ا ش��دن حرفام صورت اش از شدت اعص�
!�خ شد

؟ - !چی��
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:ادامه گفت نا�اورانه و عص�ا�� پوزخندی زد و در 

!داری شو�� م�ک�� نه؟ -

نه اصال...

 �اشد و ��ــــع �ه سمت ام اومد از چشاش
و گوشم م�خوندم که قصد دارە �� �خوابوندە ت
�شه و  �ا شا�دم تعداد چک هاش از �� ب�ش�� 

ردم مدارک و �ه سمت آت�ش شومینه ب! تلف شم
:و تند گفتم

...جلو ن�ا وگر نه...

 دستاشو �ه. �ا د�دنم �جاش م�خکوب شد
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:معنای �سل�م �اال ابردو گفت

!ـ �اشه �اشه

ل عقب رفت و روی صند� اش �شست و بهم ز 
زد

�ا�د ... دمـ تو چه غل� کردی دخ�� ، این همه آ
...دست � ذاش�� رو �� دشمن من

ین اون آدم خ���ه ا. مقدم دشمن تو ن�ست...
ز خونتم هم تو�� که انقد حیوو�� که �ه م�� که ا

،قسم � خورم ا�ه ح�� جو  نم و � رحم ن� ک��
گ��داین مدارک کوف�� � دادم �کت هم نم�
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:د زد�ا ش��دن حرفام از جاش �لند شد و دا

ا � حرف ـ انقد گستاخ شدی که نم�فه� داری �
نی��  � م��

 نزدم
�

� صداش د�گه حر� �ا �اال رف��

�ا ک� که �ه ـ تو داری �خاطر اون ��ە �ا �درت ،
ینطوری عمر بزرگت کردە و بهت پرو �ال دادە ا

؟ �� � لوم مع. د�گه ن� شناسمت دن�ا!حرف م��
ر ن�ست چه �ال�� �ت اوردن که انقد ها

...شدی

اش�ام �از�ر شد

ه از گ��ه د�گ. اما س� نکردم �م و ز�ر بندازم
ز اش�م کردن جلوش ن� ترس�دم �ا چشمای پر ا
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:تو چشماش زل زدم و آروم لب زدم

 کنم...
�

دوسش دارم �ذار �اهاش زند�

رد و �ه �ه سمت ام اومد دست اش و ز�ر چونم ب
ص�ان�ت �ا د�دن اش�ام از شدت ع. صورتم زل زد

د و مح�م توی صورتم زد که  دندوناشو بهم ف��
 � ...روی صند� پرت شدم روی زم��

�ون هق زدم و در مقا�لش ح�� �لمه ای �ه ز 
 کردم که �ا�د �اری �. نیوردم و مقاومت نکردم

ه ی خودم قبول � کرد �ا مقاومت فقط �ارو واس
سخت تر � کردم 

د که تو تمام این مدت دلم �ه این خوش بو  -
م، که ...مثل من احمق و سادە ل�ح ن�ست دخ��
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.. .اون �ه عشق اعتقاد ندارە

:صداش �اال رفت

چت شد  تو که � گف�� �ه عشق اعتقاد نداری -
ارە؟؟؟ جادوت کردن...یهو چه �ال�� �ت اوردن

:�ا گ��ه گفتم

 �اری که هیچ کس نتو�ست...معتقدم کرد...
�کنه

:�ا عص�ان�ت ف��اد کش�د

شه وارد ـ احمق م�دو�� ا�ه ��ە �فهمه �ا نق
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 شدی مثل �ه ت�که آشغال دورتزندگ�ش 
ت مواظب � ندازە، گفته بودم �� معمو� ن�س

 �اش،همونطوری که تورو جذب خودش کردە
اون ...هارادە کنه کسای د�گه رو هم جذب م�کن

ی مثل تو � � ا اون موقع ست که آدم �� همه چ��
هیچ  آدم گدا و معتاد گوشه ی خ�ابون واسش

 ن� کنه
�

گندی   حالیته چه...� فه�؟؟؟...فر�
زدی �ا ب�ش�� برات توضیح �دم؟

م حرفاش مثل ت��� بود که مدام روی قل�
:دمآروم لب ز . � کش�دو قصد کش�نم و داشت

اون از �چه اش ن� گذرە ...

:متعجب گفت
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از �� داری حرف !...ـ کدوم �چه ؟
؟ �� �  ز�ون کوفت�ت و �چرخون ب�ینم!...م��

!منظورت چ�ه

:�ه خوردە مکث کرد و در ادامه گفت 

!ـ توو؟

من ازش حامله ام...ارە من...

:�ا عص�ان�ت دو�ارە ف��اد کش�د و گفت

ون ،فقط ـ �اشو �مشو از خونه ی من برو ب��
ن �اری �ه گه دخ�� م�� نه م�ادت �اشهه نه تو د�

�ختت و ن� خوام د�گه هیچ وقت ر ...�ارت دارم
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ب�ینم

:داد زد

رووون... برووو ب��

از جام  دستم و �ه ل�ه ی صند� را� گرفتم که
� و هق زدم اون ح�� . �لند شم دو�ارە خوردم زم��

ە و از جا �لند �االی . م کنهس� نکرد دستم و �گ��
شم �م ا�ستادە بود و مثل �ه مجرم بهم چ

.دوخته بود

بزور از جام �لند شدم

از  مدارک و روی صند� را� چو�� گذاشتم و 
هر  انقد ضع�ف شدە بودم که. کنارش رد شدم

� ام. آن ممکن بود �� هوش �شم اش�ام  �ا آست��
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:�ا صداش � جام ا�ستادم. و �ا� کردم

 بیوفته
�

 ، نه...ـ هر اتفا�
�

من تورو  هر اتفا�
�اش �ش�ت  � شناسم نه تو منو ، انتظار نداشته

ش�ت و وا�سم که گفته بودم �اتو کج �ذاری �
خا� � کنم

ە �چرخونم و برا ی هم�شه ق�ل از اینکه دستگ��
ون ه �ه خاطر ن! دلم گرفت. از اتاق �ارش بزنم ب��

حساس حرفاش و �اراش �ل�ه برای چند لحظه ا
نه ) اون. (�نمکردم این آخ��ن �ار�ه که اون و � ب

�ل�ه  �ه معنای کوروش ف��ب دهندە ی �د ج�س
...�ه عنوان �درم، �ش�ی�انم) اون(

از�خاطرودارمدوست اشمطئنمکهک�
وناراحتوجودمعمقازداد�شدست
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غلش�شدە�ک�ارمبرای� تو�ستم�اش.غمگینم
وق�� پ��امثل.�چشموآغوششطعموکنم
�غلروهمد�گهکهزما�� �ا� ش�نه�ا�اشکنار

...م�دنعشقبهمو� کنند

رص �اشه و �اعث � شن هردوتا دلشون �ه این ق
خواد اون که ا�ه تمام جهان �ه روزی اونا رو ن

ا�دە من اما چه ف. �درو دخ�� همد�گه رو دارند
...مثل هم�شه محروم بودم از مح�ت �ا�ا

ش گرفتم ن�اهم و از . �شت اش بهم بود و تو فکر
ە بردم و چرخ وندم و دستم و �ه سمت دستگ��

اش

� ر . خارج شدم فتماز �له ها �ه سخ�� �ای��

لوم ظاهر آن�تا �ا ق�افه ای متعجب و کنج�او ج
دن �ا شد انقد حالم �د بود که حوصله حرف ز 
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اونم نداشتم

!ـ �� شد چ��ار کردی ؟

ن�م... � ه��� �عدا حرف م��

...ـ �ع�� �� ؟ �گو ب�ینم �� شد دن�ا

تموم شد همه �� ...

!ـ قبول کرد ؟

ارە...
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:ذوق کرد و گفت

ـ واای خدارو شکر

دە اش محو �ا ن�اە کردن �ه چهرە ی داغونم ل�خن
شد

؟ ال �اشخوشح! ـ قبول کردە د�گه چرا ناراح��

�ه ��  �� مادر بودم �� �درم شدم،من االن... 
م م�فه�؟ � � �اشم...همه چ�� ؟ن�ا�د غمگ��

:�غلم کرد و گفت

ـ ق��ونت برم نگو
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خودم ازش جداش کردم

م �عدا می�ینمت... من م��

ـ �اشه

 برگشتم و . از کنارش رد شدم که صدام زد
:ن�اهش کردم و گفتم

هووم؟...

ا�ای �ع�� مامان و �...�ع�� ...مامان و �ا�ات -
قالب�ت
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؟... !مامان و �ا�ای قالب�م ��

-  �  �س��ه حساب کردن و برای هم�شه رف��
کوروش فرستادشون گفت دلش ...ترک�ه

شنن� خواد فعال این دورو برا آفتا�� �

ر�خت و �ه  ان�ار که دیوار د�گه ای از قل�م فرو 
. ردم�� ب) �ش�ت و خا� م�کنم(معنای واق� 

� حاال �ا�د چه خا� توی �م � ر�ختم ؟ �ه حس��
و �ا�ات  �� � گفتم؟ ا�ه �گه ب��م پ�ش مامان

؟ ...مهمو�� �ا د�د�شون ��

� �� ...حاال...آن�تا...  حاال من �ا�د �ه حس��
��م؟؟؟
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:جلو اومدو گفت

ح�ق�ت -

؟... ��!

که �گو   منظورم اینه...از اون لحاظ نگفتم که -
� برای هم�شه برن ترک�ه ز   تصم�مم گرف��

�
ند�

 � ک��

؟؟؟... ا�ه گفت چرا انقدر �� خ�� ��

وقش خ��ه �گو واسه �ا�ام �ار پ�دا شدە که حق -
� د�گه ...و اینا اوناهم رف��
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م بردو دس�ش و روی شونه ا. �م و ز�ر انداختم
:گفت

ن�ینم تو خودت �اش�ا...دن�ا -

که ن�اهش   دو�ارە داشت گ��ه ام � گرفت �� این
:کنم گفتم

...خدافظ...

ون اومدم راە ح�اط و � ک ردم برای از خونه ب��
. قبچند لحظه � جام موندم و برگشتم �ه ع
و�� خونه ای چرخ� د که ن�اهم روی نمای ب��
. اە شدتمام کود� و نوجوا�� توش گذشت و ت�
ردند و اش�ام دونه دونه روی گونه هام ُ� خو 

...آخ��ن ن�اهم و ازش گرفتم

2649



�ا د�دن  یهو . برگشتم درو �از کردم و خارج شدم
� �جام م�خکوب شدم � اش دق�! حس�� قا ماش��

روهای رو �ه روی در خرو�� بودو خودش �ا اب
� ا ش تک�ه گرە خوردە و ن�ا� سوا� �ه ماش��

ە ن�ام � کرد !...دادە بودو خ��

بور کردم و از خ�ا�ان ع. بزور �اهام و حرکت دادم
:فتمنفس نفس زنان خودم و بهش رسوندم و گ

؟...سالم... تو اینجا چ��ار م�ک��

� کردو ن�اهش رو نما و�� �ش و �اال �ای�� ی ب��
و�ال چرخ�د و گفت

به�� ن�ست این سوال و من از شما  -
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سم؟ ی کوروش  ا�ر اش��اە نکنم اینجا خونه...ب��
که   راِد همو�� که شب عرو� ادعا � کردی

ردین� شنا� و یهو � از خونه اش دراو 

... � � اول ص�!...تو �ه من شک داری؟...حس�ی��
�ک�� تعق�ب ام م!...�اشدی افتادی دن�ال من؟

م کجا م�ام؟ !ب�ی�� کجا م��

�گو ب�ینم ...�حث و عوض نکن!...شک؟ -
اومدی اینجا چ��ار هان؟

خب اینجا خونه ی ..خب...خب...من؟...
هاش همو�� که شب عرو� �ا...آن�تا...دوستمه

آشنا شدی اونروزم اومد خونه امون 
آن�تا دخ�� کوروش رادِ ...د�دنم
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 چ....اها خونه دوس�تونه؟ -
�

را تو �عد م�شه ��
؟؟؟ �ا�ای دوس�ت و ن� شناخ��

!خب ن� شناختمش...

تو ...تنام�گن دروغگو �م حافظه اس، دروغ نگف -
؟

�
چشمای من ن�اە م�ک�� و دروغ م��

چرا انقدر عصاب منو خورد ...
؟؟؟ ا بهم آن�تا �عد.... ن� شناختم اش...م�ک��

معرف�ش کرد

مگه � شه آدم �ا�ای دوس�ش و  -
م�شه دن�ا؟...�شناسه؟
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:صدام �اال رفت و گفتم

� � �مم...  �فهم..ِن، �،شناخت، ِمش...حس��

زنگ بزن -

!�ه �؟...

-  � �ه آن�تا �گو ب�اد �ای��

رە اما از این که فک � کردم بهم اعتماد دا
م نداشت از شدت غم و اندە و عص�ان�ت �

ی ک�فم گوش�م و از تو . موندە بود از حال برم
ون کش�دم و شمارە ی آن�تارو گرفت م تو تمام ب��
� ن�اهش قفل صورتم بود  گو�� و . مدت حس��
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:حر� گفتم. قطع کردم و گذاشتم

بهش گفتم ب�اد ...

� کردو گفت :�ی �اال و �ای��

خ��ه -

س و اضطراب اینکه نکنه آن�تا جل � اس�� وی حس��
نه سو�� �دە و نتونه نقشش و خوب �ازی ک

�اش . شتم�ه جا آروم و قرار ندا. امونم و ب��د
فت و � شد زودتر از جلوی خونه ی کوروش ر 

� و دق�قا ر . د�گه برنگشت و �ه از اینکه حس��
رگ از احساس � کردم م. روی خونه اش م�د�دم

ە ...رگ گردن بهم نزد�ک��
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نفس . �ادد�دم آن�تا �دو �دو دارە �ه سمتمون م
:نفس زنان گفت

!ــ سالم

سالم -

آن�تا �گو من پ�ش تو بودم...

و �دل شد و ن�اە متعجب و سوا� آن�تا ب�نمون رد
:گفت

!خب پ�ش من بودی د�گه ع��زم_ 

؟ ـ تو دخ�� کوروش راد هس��
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�س �ا سوا� که پرس�د نفس توی س�نه ام ح
:گفت  آن�تا �ا ترس ن�ا� بهم انداخت و . شد

!ــ آ ، آرە دخ�� کوروش رادم

� بهش گفت :نفس راح�� کش�دم که حس��

...ـ ند�دە بودمت تا حاال

امانمام���ا بودم پ�ش م...ــ نبودم �ه مد�� 

ـ اها �له، خوشحال شدم

ــ منم همینطور
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� شد�م و حرکت کرد�م نکه �ا ای. سوار ماش��
� دروغ گفته بودم اما  �ک�ارە د�گه �ه حس��

حسا�� از دست اش دلخور بودم و دلم 
نم تا ن� خواست ح�� �لمه ای �اهاش حرف بز 

...خونه الم تا �ام �ا هم حرف نزد�م

�اس ها �ا همون ل. �ه راست �ه اتاق خواب رفتم
م روی تخت دراز کش�دم و پتو رو روی � 

سم د�گه ح�� روی ا. دلم گرفته بود. کش�دم
قط کوروش هم ن� تو�ستم حساب �از کنم ف

قرارە چه  خودم بودم و آيندە ای که معلوم نبود 
اتفاقا�� برام بیوفته

من  .همه اش �ه حرفای کوروش فکر � کردم
� بودم ،�ه �د�خت ...واقعا �ه �� همه چ��
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ه ی احساس شد�د تنها�� تو عمیق ت��ن نقط
 وجودم نفوذ کردە بود �ه طوری که دلم

...� خواست د�گه ن�اشم

...

ر حاال �ا صدای مردای غ���ه ای که توخونه د
ز تخت رفت و آمد بودند چشمام و �از کردم ا

� رفتم وارد دس�شو�� شدم �ه صور  تم زل �ای��
گود   ل�ام خشک شدە بودند و ز�ر چشمام. زدم

چند  دستام و ! چقد بهم ر�خته بودم! شدە بود
...دم�ار پر از آب کردم و تو صورتم �اشون

ون اومد ب��

شک کردم جلوی اینه رفتم و �ا حوله صورتم و خ
:فتمتوی آینه �ه خودم زل زدم و ز�ر لب گ
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� و ن� خواس�� ... مگه ...مگه تو هم��
تموم . ن� خواس�� کوروش دست از �ت بردارە

...شد د�گه

د�گه هیچ وقت اونو نخواهم د�د

الب�م خداروشکر اسمش ام که تو شناسنامه ی ق
 دارە ر . ن�ست �ا�د خوشحال �اشم

�
وی زند�

�شت  خوششو بهم �شون م�دە و من ن�ا�د بهش
!...کنم

واسه  نفس عم��� کش�دم حرفا�� که توی ذهنم
� .  کردندی خودم مرور � کردم حالم و به�� �

داشتم و �ا �ه �لوز ن�� سف�د بر . �مد ل�اسم رفتم
...�ه شلوار مشک�ه راحت
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موهام و شانه زدم و سشوار کش�دم

�ه  �ه خط چشم نازک گوشه ی چشمم کش�دم و 
�ا . کردم  در اتاق و آروم �از . ل�ام برق لب زدم

ر �� از د�دن �ه عالمه وس�له که چند نفر �� د
اتاق �غ�  جلوم � اورد�شون و � بردند �ه سمت

!چشمام قلم�ه شد

� � �ا ا�ستادە بودو مشغول دستو  ر دادن حس��
اخل �ا دست �ه د. �ا د�دنم �ه سمت ام اومد

اشارە کرد

...ـ برو تو ، برو تو

و �ستعقب عقب برگشتم تو اتاق وارد شدو در 

ا�سادمروم و ازش برگردوندم و دست �ه �غل و 
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ـ چطوری خانوم خانوما

داشتم . کرداون ن�ا�د من و جلوی آن�تا ضایع � 
و دلش حتما آن�تا �� ت. از خجالت آب � شدم

�ت گفته خا� تو �ت اینم از عشق و عاشق
 خواد شوهرت بهت اعتماد ندارە ازت مدرک �

...واسه اث�ات حرفات

ـ دن�ااا

ونه ام جلو اومد و دست اش و نوازش وار روی گ
کش�د

چرا ن�ام نم�ک�� هووم...ـ عشقمم

� کش�دم و �ا اخم �ه چشم اش زل دس�ش و �ای��
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زدم

�زم خودتو ـ م�دونم �ارم اش��اە بود و� خب ع� 
�ذار جای من

� تو واقعا اون لحظه در م... ورد من ب�ینم حس��
ب�اد که  �� فکر کردی که گف�� زنگ بزنم آن�تا 

؟ �� � م فک � کرد...�اورم ن� شه!...مطم��
�� بهت توهم دق�قا مثل م�� که از چشمام ب�ش

و�ستم انقدر ن� د...اعتماد دارم بهم اعتماد داری
م � ک�� �� اعتمادی که �ا م��� م�ای تعق�ب ا

 دن�ا؟؟؟من فقط شوکه ش
�

دە ـ �� داری م��
�مت اول صبح �اشدی �ا �ه �چه توی ش...بودم

ون  اونم �ا اون حال...از خونه زدی ب��
ه تو فکر کردی نفهم�دم چند روزی ک...داغونت
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� ز�� خود�� و ح�� �ه �لمه هم �اهام حرف ن
 افتادە که ح

�
الت خوش ب�ینم �� شدە چه اتفا�

�دم �اشدم اومدم ن�الت چون � ترس!...ن�ست
 واست بیوفته

�
زە م�دادی ا�ه تو بهم اجا...اتفا�

دم نه ت � و دلخور برسونمت نه من اون حرفارو م��
� شدی

� تو�� حرف نزن که �ا این حرفا ن...حرف نزن...
�ارت و توج�ه ک�� 

:دستاش و دور �مرم حلقه کردو گفت

ش �ه تو که دلت ن� خواد �ه �در جلوی دخ - ��
ز�ش �گه غلط کردم هووم؟

:ن�اهش کردم و گفتم
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...ردم �گو�گو غلط ک...چرا اتفاقا دلم � خواد...

:تو �لو خند�دو گفت

نه حاال نکه جنا�عا� تا اش��ا� ازت �  - �  م��
 غلط کردم

�
ردن خ��ه ه�چکدومشون و گ...م��

�ا نم�گ��

دارم من چه اش��ا� کردم که خودم خ�� ن...
هووم؟

�� گفتم -

دو�ارە روم و ازش برگردوندم
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؟ ـ عشقمم قه����

:حر� گفتم

� هان؟... ل ص�� او ...اینا تو خونه چ��ار م�ک��
ر شدم�ا صدای تلق و تلوقشون از خواب ب�دا

ـ اول �گو قهری �ا نه تا بهت ��م

ن�ستم �گو... 

مون و دارن م�ارن د �گهـ لوازم اتاق دخ��

؟... !چی��
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د و �ا خندە گفت :دس�ش و روی ل�ام ف��

وچولو ع��زم چشم رو هم �ذار�م این ک...ـ ه�س
...م د�گهم�اد ،گفتم زودتر اتاقش و آمادە کن�

� کش�. �� حرکت وا�سادم ددست اش و �ای��

ە... � � گفته این �چه دخ�� ؟ � شه �گ��

�شو دستاش و �شت �مرش برد و �ا خندە صور 
:جلو اورد و گفت

ـ من 
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؟... �� شد ��

:عقب رفت و ل�اش و کج کردو گفت

...ـ خب

خب؟...

اش آمادە ـ خب ا�ه �� شد �ه اتاق د�گه رو بر 
مم قفل م�کن�م ه ر وقت �ه � کن�م در اتاق دخ��

ە ؟دن�ا اومد اتاق و تح��لش م�د�م چطور 

ار بزام تو فکر کردی من قرارە چند �...افتضاح...
و برات �چه ب�ارم هان؟
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:�ا ل�خندی خندە داری گفت

چطور؟...شا�د �ه هفت ، هشت �اری -

دادم �ا  دستام و �ه س�نه اش چسبوندم و هل اش
ە ی در گذا شت خندە دست اش و روی دستگ��

:و گفت

� تو ات اقـ من برم وسا�ل و ناجور نچی��

 چ�دمان وسا�ل اتاق اش هم دست توعه...
د�گه؟

ـ ارە د�گه
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:�� اخت�ار خند�دم و گفتم

چقد تو پرو�� ...

خودشم زد ز�ر خندە

منم م�ام...

ی بپوش � ـ برو �ه چ��

ی بپوشم ا... �  برم �ه چ��
�

ن�ار لخت �ه جوری م��
ام

:چشم غرە ای اومد و گفت
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وس �دو �ه ل�اس ت�ت کن د...�دو...ـ ع��زمم
� .. نداش�� هم به�� ...داش�� ب�ا  �عد رف��

اتاق و می�ی�� د�گه اشون

...رفت و درو �ست

ام برگشتم �ه شال بزرگ روی شونه ه. احمق
دم درو �از کردم و وارد �ش�من ش. انداختم

� �ه ن�ا� بهم انداخت و �ا اخم ر  و کرد حس��
:بهشون و گفت

 � ـ خب د�گه خسته ن�اش��

�م تو اتاقــ و� آقا �ع�� از وسا�ل هنوز نچ�د

� ب��ن ـ گفتم که ممنون میتون��

2670



ــ چشم

اون دوتا  سه تا مرد بودن �ک�شون چهل �ه �اال و 
� و �ه ن�ا� �ه �تا�ام اند. ز�ر � سال اخ��

� جلو اومدو گفت! خارج شدند :حس��

ون ـ مگه نگفتم ن�ا ب��

:صورتم و نزد�ک صورت اش بردم و گفتم

نه نگف�� ... 

 که ل
�

وازم و �ه از کنارش رد شدم و �ه سمت اتا�
. س�دم�ه دم درش ر . سمت اش بردە بودند رفتم
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� کش داری کش�دم ت آور بود. ه�� م تما. ح��
ی سف�دو پردە ها. وسا�ل اتاق دخ�� �سند بودند

اق صور�� خرس بزرگ صور�� رنگ گوشه ی ات
� و م�ل و ...تخت و �مدو م��

ـ دوسش داری؟

ا م�کنم وای انقد خوش�له که خودمم دارم دع...
�چه امون دخ�� شه

خند�د و از �شت �غلم کرد

ـ ق��ون هر دوتاتون برم

ش دست اش و آروم روی ش�مم برد و نوازش
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تو چشماش ن�اە کردم.� کرد 

م و ناز م�کنم د�گه...چ�ه؟ - دارم دخ��

� تر از محدود... ە  ی مواظب �اش دس�ت �ای��
نم � کشتما � ش�م نرە که م��

آن  چشماش قدە نعل�� شدو در حا� که هر 
:ام�ان داشت از خندە منفجر �شه گفت

...قاتل -

مت اش و قفل دستاش و �از کردم و برگشتم �ه س
م دستم و روی ش�م تخت و عضال�� اش برد

و �ه  روی پنجه وا�سادم و در حا� که دستم
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� حرکت م�دادم گفتم :سمت �ای��

...آقای مقدم...خ��ه هنوز نکشتمت ها ...

ل اتاق �چه تند ل�اش و �ه ل�ام چسبوند و �ه داخ
ش برای درو �ا �ا هل دادو �ست ا. هدایتم کرد

�ش و توی . �سلط �ه دیوار چسبوندم
و روی  فرو بردو �ا ر�ت� آروم ز�و�ش گردنم

ه سمت �� اخت�ار دستام و �. پوستم حرکت داد
!د�م��ند اش بردم که یهو در اتاق �از ش

اف تند از هم جدا شد�م و همزمان �لو�� ص
انو� کرد�م و �ا چشمای درشت شدە �ه بتول خ

ە . شد�م که ن�اە سوا� اش قفلمون بود و خ��
:بزور �ه حرف اومدم و گفتم
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!بتول خانوم!...�اری داش�� !...جانم؟...

:بهت زدە گفت

ی اومدم ب�ینم اتاق گردگ�� !...نه واال_  � ی چ��
!الزم دارە �ا نه

� برای �ار دوم �لو�� صاف کردو گ :فتحس��

ورود �ه  بنظرتون به�� ن�ست ق�ل...بتول خانوم -
اهر جا�� اول در بزن�د؟ البته ب�خش�د

�  بتول خانوم که  ح در مقا�ل حرفای حس��
�

ر�
� نداشت آروم و ب��دە ب��دە :گفت  برای گف��
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فک کردم اتاق !...فک کردم!...واال_ 
!ب�خش�د...خال�ه

خدا ب�خشه  -

بتول  واسه اینکه �حث و ف�صله �دم از کنار 
ون �حانم و ص. خانوم رد شدم و از اتاق زدم ب��

ون اومدم و�ه روی روی م�ل ر . �امل خوردم و ب��
Tvکه صدای . �شستم و مشغول تماشا شدم

� توجه ام و جلب کرد : حس��

ـ بتول خانم

ــ �له اقا
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کت م �� مواظب دن�ا �اش ... ـ من م��

چشم آقا خ�التون راحت _ 

�ک و مثل هم�شه ش. تند برگشتم و ن�اهش کردم
فت جذاب داشت �ه سمت در خرو�� م��

!عشقم کجااا؟...

:�ش و �ه سمت ام برگردوند و گفت

ـ �� �ار ر�خته �م دن�ا �ا�د برم

...ب�ا اینجا ب�ینم...
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�ا ل�خند جذا�ش �ه سمتم اومد

ـ جان؟

ە رو چ��ار کردی ؟... این دخ��

ە ؟ - !کدوم دخ��

سوف�ا...

:ل�خندش محو شد و گفت

....ـ اونو که
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خب اونو که؟... 

� امروز فرداست اخراج اش کنم ـ هم��

؟... �� من تو هنوز اخراج ش نکردی؟ م�دو! چ��
ِ� بهت گفتم؟

� امروز ـ ق��ونت برم آروم �اش ، قول م�دم ه م��
قرارداد اش فسق کنم خ��ه؟

هوووف، ارە خ��ه میتو�� بری...

پ�شو�� ام و بوس�د رفت

مه برگشتم و �ه تماشا ادا Tvدو�ارە �ه سمت 
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دادم

•••

 � "حس��

�زی که از روز عرو� و اون اتفاق �دو آبرو ر 
توی  سوف�ا �اعث و �ا�� اش بود د�گه �اشو 

کت نگذاشت نگ عمو هم ح�� �ک �ار بهم ز ! ��
ری �حال نزد �گه که د�گه نم�اد تا منم �ه فک

� هم خودم �� این. خودم �کنم که   واسه هم��
ارم بهش اطالع �دم د�گه سوف�ارو الزم ند

�ارم لنگ   �ا چند تا مدل خوب قرار داد �ستم که
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ه دادن گو�� و برداشتم و واسه ی ف�صل. نمونه
ول ط. �ه این قض�ه شمارە ی عمو رو گرفتم
�ا لح��  .کش�د و� �الخرە مجبور شد جواب �دە

:که دلخوری توش ب�داد � کرد گفت

-  � الو �فرمای��

؟... � سالم عمو جان خوب هست��

؟ - � تو�� ...خ���م...ارە خداروشکر...حس��

ته م�دونم خ�� گذش...م��م عمو جان...شکر...
� خواستم اما زنگ زدم بهتون ��م که من واقعا ن

سوف�ا ...خودتون که د�دین...اون اتفاق بیوفته
ستم جلوی انقدر گ��ه و زاری کرد که د�گه نتو�

م عص�ا�� شدم نفهم�دم چ� �ار خودم و �گ��
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ب�خش�د...کردم

ری �ه سوف�ا د�گه قرار ن�ست �ا...مهم ن�ست -
دک�� ...�� بردمش دک...�ار تو زندگ�ت داشته �اشه

� ه...دوز داروهاش و �اال برد م لم و واسه هم��
 شب و ...لمس � شه میوفته �ه گوشه �چه
روزش شدە خواب و دارو

خواد من دلم ن� ....من...واقعا ناراحت شدم...
ف�ا �اهم من و سو ...�ه تار از موهاش �م شه عمو

هم عمرمون �ا...کنار هم بود�م...بزرگ شد�م
ی شد اما من هیچ وقت �ه چشم �ه ...س��

رای من اون ب...معشوقه نتو�ستم بهش ن�اە کنم
وتا من هم�شه فکر م�کردم د...مثل پ��ا بود

اما اون...پ��ا و سوف�ا...خواهر دارم
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مهم ...خ�� خب د�گه �اف�ه ��م -
نم�شه که ...هر�� شدە، شدە د�گه...ن�ست

زمان و �ه عقب برگردوند 

... � فقط...ارە راست م�گ��

؟ - فقط ��

کنم؟  م��م اجازە م�دین قرار دادش و فسق...

 کردو �عد �ه مکث طوال�� از � ن
�

اچاری پو�
:گفت

...فسق کن -
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س�  �� اخت�ار ل�خندی روی ل�ام �شست اما 
� جلوە �دم و نم� دونم تا کردم لحن ام و غمگ��
...چه حد موفق بودم تو این قض�ه

مزاحموت ...�ازم ب�خش�د...چشم...
...��ارتون برس�د...شدم

...خداحافظت...خ�� ممنون که زنگ زدی -

و �ا اینکه مثل هم�شه �اهام صح�ت نکرد
� بودم �خشش فقط ز�و�� بودە و ت ه دلش مطم��
شدم و  هنوز از دستم دلخورە ب�خ�ال دلخور�ش
�گه قرار فقط �ه این موض�ع فکر کردم که حاال د

ه پ�دا داد فسق خواهد شدو این قض�ه هم ف�صل
....� کنه
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•••

"دن�ا

 Tvشایهمزمان �ا تما. اف اف �ه صدا در اومد
رو زدو د. �ه حرفای بتول خانومم گوش � دادم

:گفت

ارن ـ خانوم �ه اقا�� دم در �ا شما �ار د

:بهت زدە بهش ن�اە کردم و گفتم

!ک�ه ؟...
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� خودتون �  ـ نم�دونم ازشون پرس�دم گف�� م�دون��

رفتم تو فکر از جام �اشدم و �ه سمت اف اف

!اینجا که ک� ن�ست...

...ـ ارە خانوم جلو نیومد که ب�ینم اش

؟... !�ع�� ��

انم �ه بتول خ. ترس عجی�� �ه دلم افتادە بود
ونه از خ. شال �افت و روی شونه هام انداخت

ه خارج شدم راە ح�اط تا درب خرو�� خون
� کردمرو
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لوی بی�� ام که یهو دستما� ج. درو اروم �از کردم
ار گرفته شدو �م و مح�م تو دست ک� قر 

!چشمام س�ا� رفت و افتادم. گرفت

...

�م گیج  �ل� های بهم چس��دج و بزور �از کردم
� رفت 

م ن�اە �ه سخ�� �م و چرخوندم و �ه دورو بر 
 که تا ...کردم

�
حاال �ک  روی تخت بودم توی اتا�

همه ��  !�ارم �ادم ن� اومد واردش شدە �اشم
!واسم نا آشنا بود

ی افتاد که دستام و �ا هاش �ه چشمم �ه زنج��
دە انقد اون لحظه ترس� !تخت �سته بودند

:دی کش�دمجیغ �لن. بودم که تمام �دنم � لرز�د
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م�م �� ب�اد �....ک� اونجا هس�تت؟؟؟؟ ....
!کنههه

:گفتم  �� اخت�ار اش�ام �از�ر شد و ز�ر لب

...حاال چ��ار کنم...خدا�ا...

ست د. �ا صدای چرخوندە شدن �ل�د توی قفل
شم دوختم از گ��ه کردن برداشتم و �ه در اتاق چ

ش�� شد �ا د�د�ش ترسم ب�! یهو برد�ا ظاهر شد
تند . دقل�م مح�م �ه قفسه ی س�نه م � ک���

دم  � تند نفس نفس م��

:�ا ل�خند جلو اومد و گفت
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ـ خو�� عشقم؟

تقل ح�� لحن حرف زدن اش هم ترس و بهم من
:تمبهت زدە و �ا صدای لرزونم گف. � کرد

!برد�ا...ب...

ـ چ�ه از د�دنم خوشحال شدی ع��زم؟

!چرا منو اوردی اینجا؟...

روی ل�ه ی تخت �شست و دست اش و روی 
:موهام کش�د و گفت

�مون و ـ اوردمت خونه امون د�گه ، اتاق خوا
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!دوست داری؟

ە شد �ه صورتم خ��

وم شد ـ نفسم گ��ه نکن د�گه �د�خت�امون تم
 کن�م

�
قرار �ه عمر کنار هم زند�

د � ونه شدە ارە اون دیو ! مثل دیوونه ها حرف م��
!بود

و ن�  دزد�دو ب�ارە وگرنه �ه آدم سالم که �ه دخ��
�ار هیچ تو خونه اش و جوری وانمود کنه که ان

 نیوفتادە
�

!اتفا�

برد�ا تورو خدا �ذار برممم...
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:از � عص�ان�ت پوزخندی زدو گفت

!�� �ذارم بری؟ چه خواسته ی عج�ب و غ�� -

�ب �اشد �شت بهم وا�ساد و دستاش و تو ج
ە بودم که گف. شلوارش فرو برد :تبهش خ��

ـ � خوای بری پ�ش اون ��ە ارە؟

اون ��ە شوهرمه...

� ��ــــع �ه سمت ام برگشت و �ا لح�� تهد �د آم��
:گفت

ن�ا � اون ...ـ دفعه اخرت �اشه این حرف و م��

2691



احمق هیچ �سب�� �ا تو ندارە

این تو�� که هیچ �سب�� �ا من ...
...کوروش...نداری 

...ـ کوروش غلط کرد

� �اری بود که � ش��دم �شت � ک وروش اول��
د � !اینطوری حرف م��

� این جمله رو ج...  لوی جسور شدی جرأت گف��
خودشم داری؟

ـ تو روشم م��م
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� افتادم ە های �ه پردهای پنجر . یهو �اد حس��
ە شدم و س� داشت از ز�ر رن گ قهوە �لند خ��

م که �فهمم ای و کر� مانندشون روزنه ای و ب�ین
!شِب �ا روز

!ساعت چندە؟...

 کردو گفت
�

:پو�

هشت -

!هشت شب ؟...

ش و از تو �ش و �ه معنای ارە تکون دادو س��ار 
� ل�اش گذاشت و �ا ف. دراوردج�ب اش ندک ب��
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...طال�� اش روشن اش کرد

یر وقتهد...برد�ا �از کن دستام و �ذار برم.... 

:پوز خندی زد و گفت

د�گه ...من تازە پ�دات کردم ...ـ چ��ار کنم؟
نت ن� ذارم ا...ن� ذارم جا�� بری دن�ا زم �گ��

دە ای چند �اری دستام و تکون دادم اما فا�
:نداشت �ا گ��ه گفتم

...آااخ دستام درد � کنند....

قمقمه . دگرە کراوا�شو شل کرد کت اش و در اور 
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وب اش و از توی ج�ب اش در اورد  و کت  ی م��
روش  اش و گوشه ی تخت بزرگ دو نفرە ای که

 کش�دبودم پرت کرد درش و �از کردو تا ته � 

و اون  من �اردار بودم. آب دهنم و قورت دادم
� اورد که  ا�ه � گفتم �ه �ال�� �م. ن� دو�ست

... گفتما�ه هم ن�. همینجا �چه رو �اال ب�ارم

ی ن � �م نه نه � تو�ستم دهنم و ب�ندم و چ��
حرفام و �ه ز�ون  ب�ارم

�ا  دستاش  و روی تخت گذاشت و چهار دست و 
و�ستم �دنم و تا جا�� که ت. �ه سمت ام اومد

جمع کردم

 لحظه �ه لحظه نزد�ک�� � شدو ترس من
...ب�ش�� 
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 من �ه زن...احمق �شو...برد�ا احمق �شو...
من فقط دخ�� عموی تو ...من...شوهر دارم

داررر  �ه زن شوهر ...من �ه زنم �فهممم...ن�ستم

ارە �ا من �ا �� مقدم ترس ند...ـ چ�ه � تر�؟
ترس دارە ارە؟

شم لب جلو اومدو �ا لحن تح��ک کنندە در گو 
:زد

� �ارت و تج��ه کردی - گه درد د�...تو که اول��
ندارە نگران ن�اش

دم و� نتو�ستم جلوی ا ش�ام و ل�ام و بهم ف��
م :و گفتم هق زدم. �غض های �� در �� ام و �گ��
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آدم عاشق عشق اش و اذ�ت ...برد�ا...
ا�ه احساست ...نکن این�ارو...نم�کنه

دست بردار و اذیتم نکن ...واقع�ه

هق زدم و  .�� اهم�ت �ش و تو گردن ام فرو برد
:�ا گ��ه گفتم

برد�ا...

�ه  دست از �ارش کش�دو �ش و �اال برد و 
ە شد و گفت :صورتم خ��

ـ � خوای �ذارم بری؟

ل�ل درحا� که دن�ال د! اش�ام بند اومدند

2697



� کردم :سوالش بودم �م و �اال و �ای��

!ارە... 

ـ التماس کن

ە توی چشماش زل زدە بودم که جمله اش و  خ��
:تکرار کرد

ق �ا� �� �ا �ه عش...ـ التماس کن تا �ذارم بری
...مقدم دست درازی � کنم

ە کردو برگشت و �ه گوشه های اتاق خواب اشار 
:گفت
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� های خوش�لم همه �� و �ا  - صدا  اون دور���
او��  ض�ط � کنند �عدشم ارسال � شن واسه

 �� � �ینم �عد � خوام ب...که سنگش و �ه س�نه م��
�ل�ل �ه ...د�دن اون ف�لما �ازم عاشقته �ا نه
دە � ��  فرامو�� س��

دو همه تک تک �لما�ش توی مغزم تکرار � شدن
دە رو تصور ی �ارا�� که � گفت � خواد انجام �

شم اون � خواست تحق�� شدنم و �ا چ! کردم
!اش ب�ینه

ە و ز� ر �اهاش له اون � خواست ازم انتقام �گ��
ر التماس ح�� ا� من � دو�ستم... اما نه! ام کنه

ون چ. هم کنم اون از خواسته اش ن� گذشت
...خ�� خوب � شناختم اشمن
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ام نم�دموق�� د�د که �اری که � خواست و انج

وم مرگ اون لحظه آرز . وحش�انه �ه جونم افتاد
!� ذاشتد�گه گ��ه هامم روش تاث�� ن. � کردم

:جیغ کش�دم

برد�ااا �ه �چه ام رحم کن...

د ق�افه دست از �ارش برداشت و اروم �ش و بر 
داختی بهت زدە و عص�ان�ش لرزە �ه تنم ان

:ت�د�ش و از روم �لند کرد و �شست و گف

؟
�

��  در موردە!...درموردە!...ـ �� داری م��
؟ �� � !...داری حرف م��
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ه انقد دستام تو �ه حالت موندە بودن ک
:نال�دم و گفتم. حسشون ن� کردم

آااخ دستاممم... 

 دست اش و دراز کرد �ل�دو از روی عس�
. شستم�اشدم و �. دستام و �از کرد برداشت و

یخ زدە  آروم آروم دستام و تکون دادم تا خون
رد�ا توی دستام ج��ان پ�دا کنه ن�ا� �ه ب

!بهم زل زدە بودو تو فکر بود. انداختم

ە؟ـ داش�� شو�� � کردی که ولت کنم ار 

نه...
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صورت اش قرمز شدو اخماش تو هم رفت

فهمه تو کثافت تو م�دو�� ا�ه مقدم �!...نههه؟-
کنه دخ�� کورو�� خودت و �چه ات و پرت م�

�اردار  افتخار � ک�� �ه...گوشه ی خ�ابون؟؟؟
شدنت ارە؟ 

حرفاش �دجور ذهنم و درگ�� کردم

...ـ چند وقته؟

لب  �ا چشمای خ�سم بهش ن�اە کردم و آروم
:زدم

�� ، دوما� � شه ...
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کف دست اش و �ه پ�شو�� اش ک��وند و 
:حر� گفت

؟ ی نگف�� � ـ �ه ��ە که چ��

وق�� که سکوتمو د�د �ه سمتم اومد

!ـ احمق همه چیو گذاش�� کف دست ��ە ؟

ااا�ا�ای �چمه ه...چ��ار �ا�د � کردم؟...

س صاف وا�ساد چشماش و �ست و چند تا نف
رد که عمیق ک�� اما ح�� نفس عمیق افاقه نک

� . نکرد !اون هنوز عص�ا�� بودو خشمگ��
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فقط �ک هفته بهت فرصت ...�ک هفته-
...م�دم

؟...فرصت... !فرصته ��

 �  برەـ �ه �اری کن توله ی این ��ە از ب��

....نفس توی س�نم ح�س شد

 برد�ا ؟...
�

داری ...زدە �ه �ت!...�� داری م��
 �چه ام و �کشما

�
م��

�اد که تو اون قرار ن�ست �ه دن�ا ب!...ـ �چه ات؟
� که گفتم...� خوای ماما�ش ���  گرنه   و ...هم��
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شنا� منم که � ...خودم دست �ه �ار � شم 
از ...�دم�خوام �ه �اری و انجان �دم، انجام م

...ک� هم ن� ترسم

!اخه چجوری ؟...

ری کن که ـ چه م�دونم �ه �اری کن بزن�ت �ه �ا
ش گردن تو نیوفته، بیوفته گردن  تقص��

فک نکنم �ه خوردە عذاب وجدان ...خودش
،  اش�اتم �ا� کن....گوشت تن اش و آب کنه

� ات و ندارم حوصه آ�غورە گرف��

!�ه سمت در خرو�� قدم برداشت

:�ا گ��ه گفتم

دااابرد�ا �ا من این �ارو نکن، تورو خ...
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:برگشت و �ا عص�ان�ت ف��اد کش�د

 وق�� که دست تو دست ��ە داش�� عقد -
ا�ات � کردی چرا اشک ن� ر�خ�� ؟چرا �ه �
ه �� التماس نکردی که نذارە زن اون مرت�ک

چرا همه اش من �ا�د تحمل ...هان؟
ە �دە ،�ه توهم �ه خوردە غم و �ه دلت را...کنم؟

و درد خوردە هم تو تحمل کن ، �ه خوردە هم ت
� چه مزە ای روم و �ا این نطفه ی ح...�کش بب��

ت �ه وس�له ی اون ��ە ی عو�� از تن ا
� تخت � ون �ا خودم روی هم�� �زی ب�� ه م��

ون که تا ا�د �ه �چ ه دار جوری � کشمش ب��
...شدن فکر نک�� 

فل کردە ز�ونم ق! از ترس لرزی ز�ر پوستم دو�د
از اتاق ! �ارمبود و ن� تو�ستم �لمه ای �ه ز�ون ب
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ون رفت ب �از انقد تو خودم � ر�ختم و ل. ب��
ار غم و ن� کردم که ک� �اور ن� کرد ز�ر �

اندوە  غم و  .غصه د�گه داشتم �مر خم � کردم
 برد�ا فقط �خاطر جدا شدنمونه اما من

ی خودم سالهاست که دارم زجر � کشم و �ه رو 
...ن� آرم

اش رفتم از جام �اشدم درو �از کردم و �ه سمت

م طاق د�گه طاقت...برد�ا من د�گه ن� کشم ...
دم از من �ه روز خوش توی زندگ�م ند�...شدە 

 م�کنم ت
�

� زند�  وق�� که دارم �ا حس��
�

ازە زند�
م طعم روی خوششو بهم �شون دادە ، تازە دار 

� 
�

 و � چشم، ا�ه � خوای زند�
�

دون اون و زند�
ە ُ��ش�م و راحتم ک��  ...واسم �سازی به��
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اهشو �ه جوری ن�. صاف تو چشمام زل زدە بود
ز حرفامم ازم گرفت که �اورم شد ح�� �ه �لمه ا

خونه ر ! واسش اهم�ت ندارە � فت �ه سمت آش��
و  �ه لیوان چای اورد و روی صند� �شست

ب�خ�ال مشغول خودن چای اش شد

برگردونم خونه...

:ل�ه ی لیوان و از ل�اش جدا کردو گفت

ی �...ـ اف��ن حاال دخ�� خو�� شدی  اری که م��
گفتم و انجام �دی د�گه

 ام و � کنم توهم هر �...
�

اری که نه من زند�
�ستبرام مهم ن...دلت � خواد و انجام �دە
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ـ عه اینجور�است؟

� جور�است... ارە دق�قا هم��

...ـ �اشه فقط �ادت �اشه خودت خواس�� 

� �ه سمت ام اومد سوئیچ اش و از روی م ��
:برداشت و �ه سمت در خرو�� رفت و گقت

� منتظرم ـ �ای��

�الش کفشام جلوی در بود پوش�دم اشون و دن
رفتم

دم. ل�اسم خ�� نازک بود � ��ــــع  داشتم یخ م��
� �شستم حرکت کرد�م. رفتم و تو ماش��
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!زدمتوی راە ح�� �ه �لمه ام �اهاش حرف ن

س و گوش چون � دو�ستم هر �� ��م �� فا�دە ا
ذکرش  تمام فکر و . اون �ده�ار این حرفا ن�ست

...انتقام بود و �س

 اش آشفته بود 
�

حالش خوش نبود زند�
 منو هم خراب کنه

�
� خواست زند�

!داشتچشم د�دن خوش�خت�م وکنار �� د�گه ن

...�ه جلوی خونه رس�د�م

پ�ادە شدم

و �ه سمت اف اف رفتم

رگشتم و برد�ا �ه جوری �ازشو گرفت و رفت که ب
و پر سکوت همه جا ر . �ل خ�ابون و ن�اە کردم

� کردە بودو ان�ار نه ان�ار الس��ک ها ی ما ش��
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ر گرفته بودند
�
تم و دس .برد�ا روی آسفالت گ

...مروی د�مه ی اف اف گذاشتم و فشار داد

�له؟_ 

بتول خانم منم...

� ؟ق��ونتون برم کج ا بودین ــ عه خانم شمای��
...م�دو�ن چقد دن�التون گش��م

�از کن درو یخ زدم...

در �از شد وارد شدم

له �ل انقد �دم بودو عصا�م و خورد که حوص
� و نداشتم �ل کردن رو �از  تا در خونه. �احس��
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� جلوم ظاهر شدو �ا دادی که زد  کردم حس��
� من ن�م م�� پ��د هو  :ابتول خانومم ع��

ـ کدوم گوری بودی هان؟

:�ا ترس و لرز گفتم

ون...�� ... ون بودم!...ب�� !ب��

�  ح�� س� نکرد صداش و �ه خوردە ب�ارە �ای��
:برای �ار دوم ف��اد کش�د

؟م�دو�� ساعت چندە؟؟...این وقت شب؟؟؟ -

:�ا گ��ه گفتم
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حوصله ...ن�م�ا آن�تا رفته بودم �ه دوری بز ...�ا... 
ام � رفته بود خوو

ی � - ه دوری از � تاحاال �ا ل�اس راح�� م��
؟ ...بزن��

... � ...داد نزن �چه امون � ترسه ها...حس��

دو �� اهم�ت �ه حرفام �ا همون صدای �لن
� گفت :خشمگ��

�حث و عوض نکن -

نم اش که �ا�ا آن�تا اومد جلوی در رفتم ب�ی...
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ون � منم مجبور شدم �...گفت ب�ا ب��م ب�� ا هم��
� پ�...ل�اسا رفتم د�گه ادە �شدم �عدشم از ماش��

که ک� ب�ی�تم نگران ن�اش

:برگشت و بتول خانوم و ن�اە کردو گفت

ش��  چه...مگه نگف�� �ه آقا اومد دن�الش؟ -
بود اون آقا؟

بتول  از ترس �ا چشما�� درشت شدە روی ل�ای
 �د �خت شدم رفت حاال . خانوم زوم کردم

...چجوری این گندو جمع کنم

ش و� ند�دم ق�افه ا...�ه آقا اومد...ارە_ 
گفت �ا خانوم �ار دارە...رو
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� و جلب ک ردم�ا خندە ای مصنو� توجه حس��

ە ار ...منظورت �� عموی آن�تاست؟...اهاا...
� �ا ��عموش اومدە بود که  حس��

سونتم دو رفت �ە راە �ار داشت پ�ادە ش...ب��
فقط من و آن�تا...د�گه دوتا�� بود�م

ختم و �م و ز�ر اندا. ن�اهش قفل ن�اهم بود
ی نگفتم که یهو گفت � :د�گه چ��

�گ�� شمارش رو -

:دم و گفتمبهت زدە �م و �اال بردم و ن�اهش کر 

وع � کن�ااا... � �از داری �� ..بب��
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�مدو  .�ه اتاق خواب رفتم .از کنارش رد شدم
خت ل�اسام و در اوردم و روی ت. �از کردم

�� سنگی. انداختم و ل�اس خوا�م و پوش�دم
هنوز  اشک ها�� که ر�خته بودم و روی صورتم

 �ه دس�شو�� رفتم صورتم و . حس � کردم
شستم

� اما ب. صدای درو ش��دم
� تول فکر کردم حس��

� سی�� رو ر . خانوم �ا سی�� شام وارد شد وی م��
گذاشت

:بهش ل�خند زدم و گفتم

مر�...

شستمرفتم و روی صند� �. از اتاق خارج شد
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 � ی غ�� از انقد گشنه ام بود که اون لحظه �ه چ��
...ب�ست د�قه ای گذشت. غذام فک ن� کردم

ی�� و �عد از خوردن شام ظرفارو جمع کردم س
خ برداشتم و � ونه ازاتاق خارج شدم �ه آش��

...بردمشون

� خودم � ! اومدمـ عه خانوم شما چرا؟ � گفت��

...اوردمشون د�گه...

� تو �ش�. ن�ا� �ه �ش�من انداختم من نبود حس��

 روی تخت دراز . �ه سمت اتاق خواب رفتم
کش�دم

ی �شدن�م ساع�� منتظر شدم که ب�اد اما خ�� 

. دن�ا� �ه ساعت انداختم دوازدە شب بو 
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...�اشدم و از اتاق خارج شدم

� جا�� رفته؟...  بتول خانوم حس��

�ا دست �ه اتاق �چه اشارە کرد

دم�ه سمت اتاق رفتم و آروم درو �از کر 

ذاشته �شت �ه در اتاق، دست اش و ز�ر �ش گ
ە بودبودو روی �ل�م فرش عروس� دراز کش�د

سته چشماش �. آروم �ه سمت اش قدم برداشتم
بود

ش گونه اش و بوس�دم و دستم و روی �ازو 
کش�دم

عشقمم... 
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رە اخم کرد �شو چرخوند ن�ام کرد �ا د�دنم دو�ا
:�ه حالت اول�ه برگشت

...ـ برو تو اتاق ات

اتاقم؟ �ا اتاقمون؟...

 نزد
�

!�ل� هاش و روی هم گذاشت و حر�

کنارش دراز کش�دم

ت شهمنم همینجا � خوا�م که �� �� اذ�... 

مو طو� نکش�د که خود. برگشت و ن�ام کرد
حت �ا خ�ال را !روی تخت تو �غل اش د�دم

...چشمام و �ستم تخت گرفتم خواب�دم
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....

...دوماە �عد

ی که خورد تو ش�مم یهو از خوا � !ب پ��دم�ا چ��

. چرخ�د نفس نفس زنان ن�اهم توی تار�� اتاق
اومدە  ش�مم �اال . صورتم و �ا دستام پوشوندم

� هم ن� تو�ستم زانوها م و �غل بود واسه هم��
م و �م و بهشون تک�ه �دم ون دو� �ا تک. �گ��

ون زد و خواب �ل�ل از �م  چشمام از حدقه ب��
!پ��د

 افتادە بود؟
�

�ا داشت  نکنه واسه ی �چه اتفا�
زدە شد  ل�د های �� در �� �ه ش�مم! � افتاد؟
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�مم جوری که حس کردم هر آن ام�ان دارە ش
 بیوفته

�
ه سمت �م و �. �ارە شه و �ه اتفا�

� برگردوندم اشتم دستم و روی �ازوش گذ. حس��
:تمو چند �اری تکو�ش دادم و �ا گ��ه گف

... � � ب�دار شو...حس�� ب�دار شووو...حس��

. کرد  شوکه از خواب پ��د برگشت و هنگ ن�ام
ق دست اش و �ه سمت آ�اژور بردو �ه اتا

:�ا د�دن حالم �اشدو گفت. روشنا�� داد

!...چت شدە؟!...چ�ه ق��ونت برم؟ -

ه �� این �ار ل�د مح�� �ه ش�مم زدە شد ک
:اخت�ار نال�دم
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ارە �ارە �خدا د...ش�مم دارە �ارە � شه...آااخ...
 � �ادنکنه �چه دارە �ه دن�ا م...� شه حس��

 اخه �چه چجوری توی سه ماە ن...ع��زمن -
�

�م�
�گه هنوز پنج ماە و ن�مه د! �ه دن�ا م�اد؟

...موندە

:جیغ کش�دم و گفتم

رە �ه دارە تکوون م�خو ...دارە تکون م�خورە...
...زنزنگ ب...�اری �کن زنگ بزن �ه ل�� جون

که زنگ   �ا ترس و لرز گو�� اش و برداشت اومد 
انوم �ا هول بزنه که یهو در اتاق �از شدو بتول خ

...و وال �ه سمتمون اومد
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 !...�� شدە؟!...�� شدە خانوم؟_ 
�

اتفا�
!افتادە؟

و اتاق �غلش �� خ�ال اینکه �� اجازە اومدە بود ت
:کردم و �ا گ��ه گفتم

�چه ام بتول خانوم...�چه ام...

خون ر�زی !....�چه �� شدە؟_ 
ب�ینمتون...دار�ن؟

� دست از زنگ زدن برداشت و رو کر  د �ه حس��
:بتول خانوم و گفت

س �دووبتول خانوم برو زنگ بزن �ه آمبوال� -
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 ��م واسه �� ..اخه مش�لشون چ�ه؟...اخه_ 
آمبوال�س م�خوا�م

:جیغ کش�دم و �ا گ��ه گفتم

ول �چه تو ش�مم دارە و ...�گو دردش گرفته...
نه ش�مم �ارە �...� خورە �  شه � ل�د م��

�د�خت � شمااا

:یهو بتول خانوم �ا خندە گفت

ی �شدە که_  � طب�ع�ه...چ��

ون بردم و ب هت زدە �م و از توی �غل اش ب��
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:گفتم

!�ع�� �� طب�ع�ه؟!...طب�ع�ه؟...

فک کنم ...هزار ماشا� �چه  اتون ش�طونه ها -
 واسه ت

�
� د�گه وق�ش �اشه ب��د سنوگرا� عی��

ج�س�ت اش

� و ن�اە کردم ە �ا ذوق ب. برگشتم و حس�� هم خ��
:شدە بود و همزمان گفت

�فتون و ...خ�� خب بتول خانوم - �د شما ��� ���
ش�تون خوش

بود دست  �ه جوری هم ن�اە � کرد که �م موندە
م ��م من و �ا این تنها نذار  بتول خانوم و �گ��
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� امشب �ه �اری � کنه �چه . رو بزام وگرنه هم��
!تا �ل� زدم بتول خانوم رفته بود

؟...چ�ه؟... !چرا اینجوری ن�ام م�ک��

...رو �الش هل  ام دادو روم خ�مه زد

اش  ل�اش و جلو اورد که دستام و �ه س�نه
اصله چسبوندم و �ه خوردە فشار دادم ازم ف

گرفت

 بیوفته تو که ن� خوای واسه �� �� مون ات...
�

فا�
هووم؟

!نه -
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�س �� درد� �گ�� �خواب...

که کنار آنچنان خشک اش زدە بود که آروم و شو 
�مم دس�ش و روی ش. رفت و کنارم دراز کش�د

:برد آروم پچ زد

 عاشقتم دخ�� ...نفسم...�ا�ا ق��ونت برم -
ش�طون �الم

:�ا عص�ان�ت گفتم

هوی جلوی من ق��ون صدقه اش نرو...

م و داد واسه اینکه حرصم و درارە �اشدو ل�اس
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وع کرد �ه بوس�دن ش�مم مان �ا همز . �اال و ��
ە �ش بهت زد .بوسه هاش �چه مدام ل�د � زد
:و �اال اورد گفت

نه!...دن�ا - � !دارە ل�د م��

 چ��ارش کنم؟؟...
�

�چه ی توعه ...م��
 وق�� �ا�اش نصف ش�� هوس م�کنه...د�گه

ا�اش ز�ش و حرص �دە �چه اش هم از اینکه �
نه طرف اونه ذوق م�کنه و � ...ل�د م��

مم و خندە هاش اوج گرفت خم شدو دو�ارە ش�
:چ زدبوس�د و آروم جوری که من متوجه �شم پ

 فک نک�� تورو از مامانت ب�ش�� دوست -
 ام من �ه تار موی مامانت و �ا ت...دارما

�
موم زند�
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� االن �ا�د �دو...عوض ن� کنم �� وسعت از هم��
قشنگ  �اشه...جا��اە مامانت توی قل�م چقدرە

�ا�ا؟

د و ل�خندی روی ل�ام �ش . ست�غض �لوم ف��
:فتمن�اهش کردم و گ! �چه د�گه ل�د ن� زد

...داری �� پچ پچ م�ک�� هووم؟...

...کنارم دراز کش�دو �غلم کرد  

 �اشه؟ -
�

�م سنوگرا� فردا م��

...�ه ل�� جون �گو ...�اشه...
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نم - � فردا بهش زنگ م��

:�ه خوردە �ه خودش فشارم دادو گفت

اتون و چقدر خ��ه که  میتونم همزمان هردوت -
...�غل کنم

�خند �م و توی گودی گرد�ش فرو بردم �ا ل
. ..�ل�ام و روی هم گذاشتم

...

داختم و خارج تو آینه اخ��ن ن�اە ام و �ه خودم ان
...شدم

2730



...ـ عشقم �ه ساعته منتظرما

ب�خش�د خوو...

� و واسم �از کرد ا روم �شستم�ا ل�خند در ماش��

� مواظب �� �� بزرگ�� شدە بود واسه همینم خ�
 نیوفته

�
م �� کرد و �ه موز�ک ارو . بودم که اتفا�

رستان طو� نکش�د که جلوی ب�ما. حرکت کرد�م
...پ�ادە شد�م

س داشتم �� اس��

� هم � هم متوجه شدە بود واسه هم��  حس��
د تاق �ه جلوی ا. دستم و آروم تو دس�ش ف��

 رس�د�م
�

ش قرار من و رو �ه روی خود. سنوگرا�
...داد
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س دارم... � اس�� وای حس��

س �� اخه ،�ا دخ��  م�شه �ا  ـ ق��ونت برم اس��
...�� د�گه

و وارد  آروم تر شدم در زد�م. پ�شون�مو بوس�د
ل�� جون �اشدو �ه سمتمون اومد. شد�م

ــ ق��ونت برم ع��زممم

رد�ا ل�خند �ا شوق و ذوق � تا �ام و برانداز ک
بهش دست دادم 

... � سالم خ����
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ته خ�� وق...ــ مرس�� ع��زدلم تو چطوری
...منتظرتونم

ن �م بود ـ مامان تورو خدا ��مم �ه من توجه ک
...مح�ت دارم �خدا

:ن�اهش کردم و گفتم

؟شما از � تا حاال �م بود مح�ت گر ...  � فت��

خند�دو ن�اهش و �ه ل�� جون داد

م و اذ�ت نکن � دخ�� ...ــ عه حس��

�ه سمت تخت رفتم و دراز کش�دم 
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و  ل�الجون هم اومدو روی صند� اش �شست
...مشغول �ارش شد

� اینو ژل و بزن واسش ...ــ ب�ا حس��

:شوکه گفتم

کجا �ا�د بزن اش؟...

:خند�دو گفت

...ــ ع��زم �ه ش�مت د�گه

...اها...
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...ل�اس ام و دادم �اال

� خم شدو ش�مم و بوس�د   از خجالت. حس��
دە خودشم تازە متوجه ش. داشتم آب � شدم
و �ه آروم �ش و �اال برد. بود چ��ار کردە

:مامان اش ن�اە کردو گفت

!...یهو�� شد...ب�خش�د -

وع کرد �ه خند�د و گفت :ل�� جون ��

ای خدات و شکر کن که من اینجا بودم و ج_ 
من �� د�گه نبود

ارە واال...
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� �ش و ز�ر انداخت و �ا دس�ش ژل و  حس��
روی ش�مم �خش کردم

ب�ش�� بزن...آخ آخ چقدر حال م�دە...

:خند�دو گفت

�چه ام دلش ژل م�خواد مامان -

...ل�� جون زد ز�رە خندە

 چند دق�قه ای گذشت سکوت همه جارو پر 
کردە بود

ست�اە و ل�الجون د. هردوتامون �� ذوق داش��م
روی ش�مم گذاشت و آروم حرکت داد
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اە � کرد همزمان �ا حرکت اش �ه مان�تور هم ن�
ند قل�م ت. و گو�� پزش� اش توی گوشش بود

د � � انداختم. تند م�� ن�ا� �ه حس��

ە چند �امال معلوم بود که اونم حس منو دار 
س. دق�قه ای گذشت و  و هردوتامون از اس��

 ل�ال جون. اضطراب داش��م خفه � شد�م
نفس . زد دست�اە و برداشت و �ه هر دوتامون زل

� �ا لح�� . توی س�نمون ح�س شدە بود  که حس��
ان ترسش �امال توش حس � شد گفت � :م��

 افتادە؟
�

!ـ �� شدە مامان ؟اتفا�

:یهو�� ل�� جون �ا ذوق گفت

�ک م��م �ه دخ�� ت�ل م�ل و خو  ش�لــ ت��
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از شوق ز�ادی �اشدم و �شست

؟... � !جدی م�گ��

�د�غلم کرد و گونه هام و بوس. جلو اومد

� �عد از �� ابراز خوشحا� �ه سمت حس ��
 ل�خندم محو شدو . خشکش زدە بود برگشتم

:گفتم

؟... ع��زم خو��

گران�م ل�ال جون �ا د�دن ن! جواب ام و نم�داد
:بهش گفت
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 � ــ وا حس��

� �ه حرف اومد :یهو حس��

د�دی گفتم ...ـ وای �اورم ن� شه ، خدا�ااا شکرت
ە ە تو � من م�گفتم دخ�� ...د�دی دن�ا...دخ��

...م�گف�� نه

ند� صور�ش و �ا دستاش پوشوند و �ه �ش�� ص
...لم داد و نفس راح�� کش�د

...شکرت شکرت...خدا�ا شکرت -

�ا ش��دن صداش نفس عم��� کش�دم
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ـ ه�سس آروم�� اینجا ب�مارستانه ها

 ر 
�

فت��ــــع �اشدو �ه سمت دست�اە سنوگرا�

ش و و روی صند� ل�ال جون �شست و گو�� ا
�ه گوشش زد

؟ ـ کدومو بزنم صدای قلب اش و گوش کنم

:فتگ ل�الجون دست اش و روی شونه اش برد

ی؟ � ــ جاتون راحته؟ �م و ک�ی چ��

:�ا خندە گفت

...ـ عه مامان اذ�ت نکن د�گه
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از کش�دم ل�الجون اومدو کنارم �شست دو�ارە در 
� هم  دست�اە و روی ش�مم گذاشت و حس��
مشغول گوش دادن صدای قلب �چه شد و 

فت  ف�لم. �شت � هم ق��ون صدقه اش م��
 و ر�خت�م روی فلش و �ه خون

�
ه برد�مسنوگرا�

� پوش�دم مو  هن �لند �دون آست�� هام و �از �ه پ��
� مشغول. کردم و از اتاق خارج شدم  حس��

رفتم و کنارش �شستم. تماشای ف�لم بود

سالاام...

ـ سالم ق��ونت برم

روی موهامو بوس�د
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ه اش خودم و بهش چسبودنم و �م و روی س�ن
تماشا Tvموهام و نوازش � کرد و ...گذاشتم

� کرد

وار  آروم دست اش و روی ش�مم برد و نوازش
حرکت اش � داد

ە �اور ...ـ ق��و�ش برم  د�دی گفتم دخ��
...ن� کردی

� من و هم ناز کن...ارە د�دم... ...حس��

مح�م گونه ام و بوس�د

...ق��ون توهم برم عشق من...
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و�� اش اومدم که حرف بزنم یهو صدای آالرم گ
�لند شد

...ـ �ا�است ع��ز �ه لحظه

وصل کردو جواب داد

ـ �ه سالم �در گرا�

_

 � ا خ���� ـ چه خ��

_

ارە دن�ام خ��ه-

_

:یهو �ا لح�� جدی و شوکه گفت

۰
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 ن�ست که ِاە �ا نن منظورتون اونا�� !...ـ مدارک ؟
!دادە بودم نگهدار�ن ؟

و �ه اون �ا ش��دن �لمه ی مدارک حالم از این ر 
دند  � �س  رو شد ان�ار توی دلم رخت چنگ م��
!�الخرە فهم�دن مدارک نا�د�د شدند

�نه اش آب دهنم و قورت دادم �م و از روی س
غی�� لحظه �ه لحظه حالت چهرە اش ت. برداشتم

.. .� کرد و لحظه �ه لحظه ترس من ب�ش�� 

�ا صدای  انقد پ��شون بود که از جاش �لند شد و 
وع کرد �ه حرف زدن :�لند ��

� ؟ ـ چرا زودتر نگفت��

_

رک و من اون مدا...�ع�� �� اخه مگه � شه -
کت نگذاشتم ح�� �ه خ ونه توی �اوصندوق ��
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ر هم نیوردمشون ، دادم دست شما چون فک
...� کردم اونجا جاشون امن ترە

_

مندە - �اشه �اشه اومدم...دشمنون ��

و�� گو�� و قطع کرد و ��ــــع �ه سمت در خر 
ت �ه سم. رفت و کت اش و برداشت و پوش�د

:اش رفتم و گفتم

ی؟... � داری کجا م�� !حس��

�ا�د برم -

 افتادە ؟... 
�

!اتفا�
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خدافظ... ـ حاال �عدا بهت م��م

پ�شون�م و بوس�دو رفت و درو �ست

 ج���دمانقد اضطراب داشتم که ناخن هام و �

د و �� تنها سوا� که توی ذهنم مدام � اوم
قرارە چه  جواب � موند این بود که �عد از این

اتفاقا�� بیوفته؟

�شستم TVتا خود شب روی م�ل رو �ه روی 
� Tvن�اهم �ه  ...بود اما فکرم پ�ش حس��

د اما ح�� چند �اری بتول خانم واسم غذام و اور 
امال کور م�� �ه غذا خوردنم نداشتم اشتهام �

...مدام �ه ساعت ن�اە � کردم. شدە بود

ی ا ز ساعت از �ازدە شب گذشته بود و خ��
� نبود !حس��
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ر�ــــغ از اما د. چند �اری شمارە اش و گرفته ام
!�ک�ار جواب

ن بودە؟ نکنه فهم�دە بود دزد�دن مدارک �ار م
ام �اشدم و �ا ترس و لرز از ج. در �ه صدا در اومد
� بود. �ه سمت در رفتم  �� حرف فقط. حس��

بهش ن�اە کردم

�ست از ق�افه اش معلوم بود که حالش خوش ن
� پرت کردو کت اش و د ر اوردسوئیچ و روی م��

!کرداز کنارم رد شدو رفت ح�� بهم سالمم ن

بود �س  �ع�� اون همه چیو فهم�د؟ ا�ه فهم�دە
د � !چرا عص�ا�� ن� شد. چرا حرف نم��

...�غض �لومو گرفته بود
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ـ دن�ا غذاتو خوردی؟

�ه سمت اش برگشتم

ی  � � شدم چ�� �ا سوا� که پرس�دم مطم��
...نفهم�دە

!نه منتظر تو بودم...

م  ـ من س��

:دو�ارە برگشت. �ه سمت اتاق خواب رفت

ـ بتول خانم شام دن�ا رو آمادە کن

وارد اتاق شدو درو �ست
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خونه رفتم فقط واسه این که ض � عف �ه آش��
ون اومدمنکنم چند قاشق از غذام و خوردم و ب�� 

� دراز کش�دە. وارد اتاق خواب شدم بود �ه  حس��
ە  رفتم و روی ل�ه تخت �شستم! سقف خ��

دستم و روی ته ر�شش کش�دم

.  م شدانقد تو فکر بود که تازە متوجه حضور 
دستم و گرفت و بوس�د

 �� شدە؟...
�

ن� خوای ��

...اب�ا �خواب دیر وقته ه...ـ ه��� ب�خ�ال

 ن� خوا�م...
�

تا ن�
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نفس عم��� کش�د و �شست

کت �م شدن  �م �ع�� ...ـ �ه �ی از مدارک ��
 � �شدن ،م�گن که �ه �قت رف��

؟...  دارک اخه چرا �ا�د اون م!...شو�� � ک��
�دزدن، مگه �� بودن؟

کت و  هزار  ـ �� سند ، چک ،ط�ح های جد�د ��
ل کوفت زهرمارە د�گه که ا�ه پ�دا �شن �

ە ...زندگ�مون �ه فنا م��

دو گفت :دست ام و تو دست اش ف��

وله �� قرض و ق...�د�خت � شم � فه�؟ -
مت ها�� �اال م�ارم و ور شکست � شم تمام زح
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ە که � این سالها کش�دم پودر � شه م ��
...شهرتم، شخص�تم، اعت�ارم...هوا

آب دهنم و قورت دادم. قل�م وا�ساد

ندگ�م من �ا دست خودم �ه ز ...خدا�ا �ع�� من
� ! آت�ش زدم؟ ای � دو�ستم کوروش �خاطر چ��

�اش و جلو رفتم و ل. �� ارزش انقد ن� جنگه
:بوس�دم و گفتم

...پ�دا � شن...غصه نخور ع��زم...

 
�

...ـ خدا کنه همی�� �اشه که تو � �

آ�اژور و خاموش کرد. روی تخت خواب�دم

�ل شب و چشم روی هم نذاشتم 
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� هم ب�دار بود ...حس��

تمام  اون �ه مدارک اش فکر � کرد و من �ه
...�د�خ�� هام و اش��اهاتم

� دم صبح �ل� هام و روی هم گذاشتم و �
...دوساع�� خواب�دم

...

� �جاش نبود ز ا! چشمام و �از کردم حس��
� رفتم از اتاق خارج شدم تخت �ای��

� کجاست؟... !بتول خانم حس��

-  � ...صبح زود رف��
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نگفت کجا؟...

-  � ی نگف�� � ...نه چ��

ص�حانه خورد؟....

 افتادە ؟ پ��شون ب
�

... نظر م�اینـ نه،خانم اتفا�
اقا هم صبح عص�� و �� حوصله بود

 نیوفتادە نگران ن�اش...
�

نه اتفا�

� منوال گذشت ...چند روزی �ه هم��

�دار شب ها �� خواب بود روزهام صبح زود ب
ون بود . � شدو � رفت هر وقتم  تا دیر وقت ب��
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فت � اومد �� حرف �ه اتاق خواب م��

ز �ا درو انقد این وضع�ت ادامه پ�دا کرد که ا
اومد

� د�گه اون ادم سابق نبود حس��

...�� حوصله

...عص�� 

...وسواس

د � ...ح�� �ا من هم حرف نم��

دم �ه �ه گوشه خ��  � ە وق�� �اهاش حرف م��
فت  کردم �ا�د �ه �اری �. � شدو تو فکر م��

کت  ل�اسام و پوش�دم تا�� گرفتم و را� ��
...شدم
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کت پ�ادە شدم کرا�ه رو حساب کردم و وار  د ��
...�اورم ن� شد. شدم

!فرم نبودتوی ب�ج �ه اون �اال �لندی ح�� �ه ن

!ودند؟�س �ارکنان کجا رفته ب. اخه مگه � شه

و �ه  مثل هم�شه د�مه ی آسا�سور فشار دادم
...ط�قه ی ب�ست و پنج رفتم

��� از آسا�سور خارج شدم �ه سمت �ان�� م
ال�� � چه �! رفتم ح�� ب�ا�� هم � جاش نبود

کت اومدە بود؟ �� ! � جلوی در اتاق حس��
ش � �شسته  ا�ستادم در زدم و وارد شدم �شت م��

بود 

نم�دونم تو برگه ی جلوی دست اش �� 
ماس � نوشت که ب�ا�� اشک � ر�خت و الت

:ب�ا�� �ه سمتم اومد و گفت. � کرد
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 � ــ خانم توروخدا �ه �اری �کن��

!�� شدە ؟...

ازتون ...ــ آقای مقدم دارن اخراج ام � کنند
توروخدا ...خواهش م�کنم...خواهش � کنم

نذار�ن من �ه اینجا عادت کردم

� برگه رو �ه سمت اش گرفت و �ا � �� حس��
:گفت

ـ �گ�� 

ــ آقا تورو خدا
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� داد زد :یهو حس��

تادم ـ خانومه ب�ا�� ن� بی�� همه رو فرس
 � خوای �مو�� اینجا چ��ار ک�� ...برن

م...هان؟ �عد تو ...منم دارم گورم �م � کنم م��
رف داری از اخ�ج نکردن و موندن �ا من ح

؟ � ز��

� صداش ب�ا�� برگه رو گر  فت و آروم از �ا �اال رف��
!اتاق خارج شدجلو رفتم

� چرا این�ارو کردی؟... !حس��

اصال ...شد؟ ـ ب�ا�� و فرستادم برە حاال ن��ت تو 
�ا این وضعت چرا اومدی اینجا هان؟
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 ... �� � �اش آروم. چرا اینجوری �اهام حرف م��

:دست اشو توی موهاش فرو برد و گفت

...�ه مدت تنهام �ذار...دن�ا �ه مدت -

د � . ە بودم�غض کرد. �ا حرفاش �ه قل�م خنجر م��
د که مدت هاست دار  � ن �ه مثل کسا�� حرف م��

 هاست �ع�� اون مدت .این موض�ع فکر � کنند
که �ه رها کردن من فکر کردە؟

� داری؟...   حس��
�

من  داری �ا ! ...�� داری م��
ن�ا � !حرف م��
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و پ�ش ـ چون تو�� بهت م��م تنهام �ذار ،بر 
ه�� شد خانوادە ات ��م اوضاع و احوالم که ب

خودم برت م�گردونم

!خانوادە؟

...من که ک� و ندارم!...کدوم خانوادە؟

ه تو منو من انقدر �� کس و �ارە �د�ختم که ا�
د تو �ع. نخوای محبورم برم �ارتون خواب شم

؟ �� � داری از خانوادە �ا من حرف م��

:�ا گ��ه گفتم

� � خوای تو این وضع�ت ولت کن... م و حس��
برم؟

:داد زد
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...ـ ارە این هم �ه نفع توعه هم من

ش خارج از دف .ن�اە ام و ازش گرفتم هق زدم و ��
�ه خونه  �ه تا�� گرفتم و . دلم گرفته بود. شدم

ە روی تخت دراز کش�دم �ه سقف خ. برگشتم ��
شدم

اش�ام از گوشه ی چشمم � چک�دند

� و هیچ �اری از دستم بر ن� اومد غ�� ا ز �شس��
 که داشت ذرە ذرە ج

�
لوی تماشا کردن زند�
�اری   ای �اش � تو�ستم...چشمام پودر � شد

...�کنم

وازدە انقد تو اتاق موندم که �الخرە ساعت د
� پ�دا شد هم �� توجه ب. شب �و �له ی حس��
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. فتکت اش و در اورد و �ه سمت دس�شو�� ر 
صدای �از شدن ش�� آب و ش��دم

کردم   مثل �ک مجسمه � جام موندم و نه س�
ت �ه ر�ــع گذش. حرف بزنم نه از جام �اشم

ت �اشدم و �ه سم! هنوزم ش�� آب �از بود
دس�شو�� رفتم

� �ا اخم و ق�افه ی ت. درش �از بود وهم اش حس��
...داشت دستاش و � شست

...تو فکر بود

ن�ار نه اما ا. منتظر موندم تا �ارش تموم شه 
ان�ار

...مدام دستاش و بهم م�مال�دو � شست

ش�� آب و  جلو رفتم و .د�گه داشتم �الفه � شدم
...�ستم
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ون اومدو ن�اە �� اهمی�� ب . هم انداختاز فکر ب��
ح�� ن�ع ن�اە اش هم مثل گذشته نبود

... اشتمن � دو�ستم اون که هنوز هم دوستم د
� اش و ت وی اما د�گه شعله های عشق آ�ش��

!چشماش ن� د�دم 

ز نکنه �م �م احساس اش �س�ت بهم داشت ا
� � رفت؟ نکنه �م �م این عشق و ا حساس ب��

...رفت از کنارم رد شدو ! داشت �کطرفه � شد؟

م�ا صدای بتول خانوم از اتاق خارج شد

� شام و مثل هم�شه چ�دە خوش�ل و م رتب م��
� هم ب�اد. بود �شستم ...منتظر شدم حس��

ه �ا صداش و � ش��دم ک. چند دق�قه ای گذشت
عص�ان�ت �ا گو�� اش صح�ت � کرد
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خونه شد � � . وارد آش�� �شست قطع کرد اونور م��

و �ا عص�ان�ت و  � اسه گو�� و پرت کرد رو م��
...خودش غذا کش�د

وع کرد �� توجه بهم ��

ە شدە بودم ع اشک توی چشمام جم. بهش خ��
شد

شا�د . بتول خانوم جلو اومدو واسم غذا کش�د
دخ��  اون تنها ک� بود که دلش واسه ی این

!...ب�چارە � سوخت

وع �ه لرز�دن  انقد غصه � خوردم که دستام ��
. کردم  دستمال برداشتم و اش�ام و �ا�. کردند

ردمتوی سوپ ام فرو ب. قاشق ام و برداشتم

� بود که رو �ه   ان�ار نه ان�ار . ن�اە ام رو حس��
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!روش �شسته بودم

از منه  هم�شه فک � کردم عالقه ی اون ب�ش�� 
ردم یهو از قاشق و �اال ب. اما نه اش��اە � کردم

خا�  توی دستای لرزونم � خورد و سوپ توش
...شد روی ل�اس ح��ر سف�دم

� �ا �لند شدن صدای افتادن قاشق کف زم ��
� �ا ابروهای بهم گرە خوردە �ه ل �اس ام زل حس��

:و یهو صداش �ه اوج رس�د. زد

ن حالم ـ �مشو برو تو اتاقت ل�اس ات و عوض ک
زود...و بهم زدی

لرزە �ه تن ام افتاد

ە شدمتوی چشماش خ�� . نفس ام �اال ن� اومد
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ی و توی چشماش م�د�م غ�� از ا � ون آد� هر چ��
که من دیوانه وار عاشق اش بودم

نهــ آقا آدم که �ا زن حامله اینطوری ح � ...رف نم��

ش تو اتاق اش تا  ـ بتول خانم جمع اش کن ب��
...کفری �شدم

:گفت ز�ر لب

تم چ��ار؟تو این ها��� وا��� من �چه � خواس -

بتول خانوم �ا ترس �ه سمت ام اومد

ند شدم دست اش و ز�ر �ازوم برد و از جام �ل
د � چه ای اون د�گه ح�� �. �غض �ه �لوم چنگ م��
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وق که واسه ی �ه دن�ا اومد�ش اون همه ذ
اشتم شا�د واقعا من د! داشت و هم ن� خواست

فراموش � شدم

اشتمآروم آروم �ه سمت اتاق خواب قدم برد

بتول خانوم درو �از کردو وارد شد�م

� ها � ...ــ خانوم از دست اش ناراحت �ش�� م�دون��
که اوضاع بهم ر�خته است، دست خودش 

...ن�ست ا�ر 

دە فقط �ه ل�اس �...خ��م...نه بتول خانوم...
...بپوشم

ــ ق��ونتون برم
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اسم اورد �مد ام و �از کرد و �ه ساح� �لند و 
...�مک ام کرد پوش�دم اش

هام  روی تخت دراز کش�دم پتو رو روی شونه
تا . ج شدکش�دچراغ و خاموش کرد و از اتاق خار 
در �سته شد �غض ام ترک�د

 کوف�� ح
�

� بود و دار و ندار من توی این زند� س��
. ودحاال د�گه احساس اش رفته ب. احساس اش

ساعت سه نصف شب . شا�د برای هم�شه
...بود

د و � و من هنوز ب�دار و چشم �ه در که ب�ا
ە �خوا�ه ه احسا� �ا این که هیچ گون. جاش �گ��

ش از خودش �شون ن� داد اما �دون حضور 
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تم�اشدم و �شس. خواب �ه چشمام ن� اومد

� برم که صدای �از  شدن در  اومدم از تخت �ای��
نه هام دراز کش�دم و پتو رو روی شو . و ش��دم

 بردم چشمام و �ستم و هیچ گونه حرک�� 
...نکردم

� شدنم فهم�دم  طو� نکش�د که �ا �اال و �ای��
چند دق�قه ای گذشت. روی تخت خ���دە

ر تخت �شت بهم اونو ...�ه �شت �م ن�اە کردم
خواب�دە بود

...هیچ دردی بزرگ�� از این نبود

رو روی  �اشدم آروم  �ازو اش و بوس�دم و پتو 
شونه هاش کش�دم

اون من و دوست نداشت من که عاشقش 
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...بودم

...مثل �ه چشم بهم زدن پنج ماە گذشت

 شد�د شدە بود
�

� دچار اف�د� حس��

�د� های ز�ادی �اال اورد

و خدارو شکر �ه �مک �درش همه �د� هاش
ی روی ر . پرداخت کرد وح�ه اش اما این هیچ تاث��

نداشت که نداشت

التما�  بتول خانم و اقا رحمت �ا هزار خواهش
� کردند پ�شمون موندن ه ح�� �. که �ه حس��

واب از اتاق خ. نگرفتم حقوق هم را�� شدند
خارج شدم �ه سخ�� قدم بر � داشتم

اشتم اما از صبح تو ناح�ه �مر �ه خوردە درد د
. ن�ارم قا�ل تحمل بود س� کردم �ه روی خودم
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� بر . دلم هوای تازە � خواست ام خ�� راە رف��
آروم آروم �ه سمت ح�اط . سخت شدە بود

�ش�� قدم برداشتم

� مثل هم�شه روی صند� �شسته بود  و  حس��
ە ود وضع�ت �ه جوری شدە ب. �ه گوشه ای خ��

 ن� کرد
�

ع فرق در واق. که بود و نبودش فر�
حساسم � کرد اون ح�� ا�ر �ه �ت �د و �� ا

انه بود من �ه حضورش احت�اج داشتم و شاه
� پرس��دم اش

ین بود که اما منظور از فرق نکردن بودو نبودش ا
و ش� طون د�گه مثل گذشته پر �و صدا و ��

انقدر . ادو عشق ن� د د�گه �ه آدم انرژی. نبود
شک  سا�ت و �� حرف بود که �ا� �ه حضورش

!� کردم
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 .�ه سمت اش قدم برداشتم

!یهو متوجه بوی عجی�� شدم

فتم بوش ب�ش�� �ه م شامم هر چقدر جلوتر م��
س�د شوکه گفتم :م��

!س��اررر ؟...

� �ه سمت ا م و ح�� �ه خودش اجازە ی برگش��
و �ه نداد واسه این که متوجه حضورم �شه ر 

ست اش روش وا�سادە ام �ا د�دن س��ار توی د
�م زدم دستم و �اال بردم و مح. ام�� چسبودنم

...توی صور�ش

هم ن�اە �شو �اال اوردو �� هیچ عکس العم� ب
کرد
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ارش �� اهم�ت ن�اهش و ازم گرفت و �ه س��
ماش و پوک زدو �ه �ش�� صند� تک�ه دادو چش

�اش د�گه تحمل �� محل. �غض کردە بودم. �ست
...�ل �شهو نداشتم دلم � خواست دو�ارە مثل ق

...همونطوری دوست  داشت�� و پر انرژی 

 کردم حالم وق�� ق�ال و اال�شو �ا هم مقا�سه �
که   چشماش و �از کرد و س��ارش و . �د � شد

 
�

ی ازش �ا� � و روی  نموندە بود  حاال د�گه چ��
�ب اش �ا�ت س��ارش و از ج. دیوار خاموش کرد

ون کش�د !ب��

روی  �ا د�دن �ا�ت توی دس�ش �م موندە بود 
� �ش�نم و از ته دل �ه حال خودم ز  ار بزنمزم��

شک�م �ا چشمای ا. دستم و ز�ر چونه اش بردم
:فتمتوی چشماش خا� از احساسش زل زدم و گ
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...فک ن� کردم انقد ضع�ف �ا�� ...

:�ا گ��ه گفتم

...د�گه دوست ندارم...

الفاصله ان�ار که �ا جمله ام متحول شد چون �
!ترس و توی چشماش د�دم

دم و ن�اهم و ازش گ . رفتمدندونام و بهم ف��
 � اما . ددن�الم � اومد و �شت � هم صدام م��

لم انقدر � این مدت اذ�ت شدە بودم که د
...ن� خواست برگردم و ن�اهش کنم

ص�� کن ...�ا توعم ن� شنوی؟؟؟...دن�ااا...دن�ا -
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...ب�ینم

�� اهم�ت �ه سمت در ورودی خونه قدم 
و درد یه. درو �از کردم و وارد شدم. برداشتم

ح�س  عجی�� توی دلم پ�چ�د و نفس توی س�نم
� گرفتم و د�گ! شد ه دستم و �ه ل�ه ی م��

انو افتادم ز  �ه. نتو�ستم خودم و � �ا نگه دارم
...�� اخت�ار جیغ کش�دم

م.... ...آاااخ دارم م�م��

سالن  نگذشته بود که خودم و تو  زمان ز�ادی
...ب�مارستان د�دم

ە چراغ های توی سالن مثل خطای وسط جاد
 شدند   و �� �س از د�گری از �االی �م رد �
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خانو� که  پرستارا رو �االی �م م�د�دم و بتول
�عت �ه  اشک � ر�خت و �ا �ه �ای پرستارا �ه

م سمت مقصدی که از درد ز�ادی نم�دو�ست
...کجاست � بردنم

ترک�دن  حس � کردم تمام رگ های �دنم در حال
نها �اری اون لحظه ت. نفسم �اال ن� اومد. بودند

ول خانوم که � تو�سم �کنم این بود که دست بت
...متوی دستم فشار �دم و از درد جیغ �کش

...یهو همه جا تار�ک شد

...

دای تو خواب و ب�داری بودم که �ا ش��دن ص
�ا د�دن  !گ��ه �ه �چه چشمام و آروم �از کردم
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� �� حا� و ضع ف ام چهرە ی ذوق زدە ی حس��
ز کردم آروم ل�ای خش�م و از هم �ا. و از �اد بردم

:لب زدم

؟...خو... خو��

:ل�خند زدو گفت

ـ تو چطوری ع��زم

ور�� چشمم �ه نوزادی افتاد که �ا ل�اسای ص
...جلو اوردش! رنگش تو �غلش بود

ـ ن�اش کن 
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لش �م و جلو بردم چشمم �ه صورت ت�ل م�
افتاد

 چشماش هنوز �سته بودند و پوست اش �ه
. داشت�� قرمزی � زد و� �ا نمک بود و دوست 

دم دستم و جلو بر . اشک توی چشمام جمع شد
...و دست کوچولوش و توی دستم گرفتم

...چقد خوش�له...

ـ ک�� برداری شدە از خودته ها

ە شدم � خ�� �ه حس��

اش مثل حرف! �عد از مدت ها داشت ل�خند � زد
اما . ا ب�دارق�ال ها بود ن� دو�ستم خواب بودم �

�ن بود و دلم ن�  خواست هر �� بود خ�� ش��
...برگردم زمان گذشته
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... � ی معلوم ن�ست حس�� � د �ا�...هنوز که چ��
بزرگ�� شه که �فهم�م ش��ه ک�ه

� ـ �ا�ا گرد�ه صور�ش و بی�� شو ن�اە ک ن،ل�اش ع��
...ل�ای خودتن

� گرفتم و �ا دقت ب ی �ه ن�اە ام و از حس�� �ش��
دودی راستم � گفت تا ح. چهرە اش ن�اە کردم

� اما قوس بی�� عروس� ا. ش��ه بهم بود ش ع��
� بود اهش ن�اهم و از �چه گرفتم و ن�! حس��

کردم

... � حس��

 درحا� که آروم انگشت اش و روی ل�ای
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ز�ر . ردکوچولوی �چه � لغزوندو نوازشش � ک
:گفتم  دو�ارە. لب �� ق��ون صدقه اش � رفت

ع��زم �ا توعما...

ام کردبزور ن�اهش و از صورت �چه گرفت و ن�

جانم �گو؟...ـ جانم ع��زم

:ل�خند زدم و گفتم

هم�شه همینطوری �مون �اشه...

جلو اومد پ�شون�مو بوس�د
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ـ خ�� اذ�ت شدی نه؟

دم و �ا چشمای پر از اش�م توی چشماش زل ز 
ی نگفتم � ...چ��

...مقول م�د...قول م�دم د�گه اذی�ت نکنم -

ون وارد یهو در �از شد ل�ال ج. بهش ل�خند زدم
شد

!ــ سالاام دن�ا جانم خو�� ع��زم؟

�ه  مر� خ��م ، دس�تون درد نکنه شمام...
زحمت افتادین
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�� خوش�لم � ــ عه این چه حرف�ه م��

دست  جلو رفت و اروم. ن�ا� �ه �چه انداخت
:کوچولوشو بوس�د و گفت

� نوە ی خانوادە ی م قدم خوش ــ ای جانم، اول��
رمخوش اومدی ق��ون صورت ماهت ب...اومدی

�ش و �اال اوردو بهمون ل�خند زد

ــ اسمش و � خواین �� �ذار�ن؟

� انداختم اونم همزمان ن �ام کردن�ا� �ه حس��

بود) در�ا(اون عاشق 
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در�ا...

ر ل�خندی روی ل�اش نقش �ست و �ش و ز�
م ل�� جون ه. انداخت و �ه �چه چشم دوخت

:و گفت ن�ا� �ه �چه انداخت

مش بهش ــ وای وای در�ا خانوم نازم چقدم اس
ق��و�ش برم...م�اد

مر�...

د فقط �ه �چه زل زدە ب �  نم��
�

� حر� یهو . ودحس��
.حجم ز�ادی از �و صدا وارد اتاق شد

...آقای مقدم و پ��ا،م�الد،رضاا

وردە �ا د�د�شو آب دهنمو قورت دادم و �ه خ
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...خودم و �اال کش�دم و �شستم

:ل�ال جون خم شدو درە گوشم گفت

شتدو�ارە م�ام پ�...من �ار دارم ع��زم -

ورود  �ا . بهش ل�خند زدم. روی موهام و بوس�د
...�ق�ه ل�� جون خارج شد

و  � ب�� ن �کشه که پ��ا دو�د که در�ا از �غل حس��
� تند �اشدو گفت :حس��

�� من هنوز از �غل کرد�ش س...کور خوندی -
...�شدم که �خوام �دمش �ه تو
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ب ل�ای پ��ا آو�زون شدو ذوقش پ��دو عق
...رفت

کنه عمه اش �غلش ن...کثافت دلم و شکوندی _ 
� � خواد �غلش کنه؟

اهم و یهو وسط پ�شون�م گرم شدو �اعث شد ن�
� که درحال �ل �ل کردن بودند  از پ��ا و حس��

م و آقای مقدم و ن�اە کنم :زدو گفت ل�خند . �گ��

�ت ممنون که مواظ...دس�ت درد نکنه عروس_ 
کردی و صحیح و سالم �ه دن�اش اوردی

...ل�خند زدم و �م ز�ر انداختم

:روی موهام و بوس�دوگفت
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ی الزم داش�� �گو تا ��م فراهم ک_  � � چ�� ��

ی الزم ندارم... � ...ممنون فعال چ��

�ک �گه و � غلم کنه که رضا اومد که ب�اد بهم ت��
د �ا د�دن آقای مقدم عقب رفت و س� کر 

ل کنه � روم و . خودش و کن�� از  �ا صدای حس��
:آقای مقدم برگردوندم

ش - و� فقط پنج دق�قه ها...ب�ا �گ��

� آروم توی �. پ��ا خند�دو جلو رفت غلش حس��
�  هنوز پ��ا �غلش نکردە بود که. گذاش�ش حس��

:�ا اخم گفت
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�دە �چه امو...خ�� خب �سه د�گه -

ون �چه رو از �غل پ� . همه زدن ز�رە خندە �ا ب��
...کش�دو �غلش کرد

...ال� من ق��ونت برم که انقدر خوش�� -

:آقای مقدم گفت

� دو دق�قه هم ب�ار �ذارش تو �غ_  ل �ا�ا حس��
...بزرگش

:خند�دم و گفتم
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ردە �ه جوری مح�م �غلش ک. ..ارە راس م�گن...
نهکه ان�ار �چه ی �ه روزە قرارە فرار ک

:م�الد گفت

واال منم خواستم �غلش کنم  -
� �ت � �ا وا�س�م...نذاشت و  مجبور�م ع��

ی مقدمالبته ب�خش�د آقا...فقط ن�اهتون کن�م

�قت داری حق...نه خواهش م�کنم م�الد جان_ 
 د�گه

�
و م��

� که ب�خ�ال فقط مشغول ن�اە کرد � ه در�ا حس��
فت ح��  س�  بود و مدام ق��ون صدقه اش م��

...نکرد ن�اهمون کنه
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... � الووو...حس�ی��

:شوکه ن�ام کرد و گفت

!جان؟ -

:چشم غرە ای واسش اومدم و گفتم

�چه رو ب�ار �دە �ه �درجان لطفااا...

 کردو �ه سمت آقای مقدم ق
�

 پو�
�

دم �ال�
غلش �چه رو آروم و �ا ترد�د توی �. برداشت

ر آن گذاشت �ه جور�م بهش ن�اە م�کرد که ه
زم ن�ست ام�ان داشت �ه اونم �گه �سه د�گه ال

...انقد �غلش ک�� 
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:آقای مقدم دست در�ا رو گرفت و بوس�د

ا�ه ز�ر س...قدمت م�ارک �اشه...ق��ونت برم_ 
ی �در مادرت قد �ک�� و بزرگ �� 

:رضا �ا خندە گفت

ن�اە کن چجوری گوشه ی پتوی �چه رو _ 
در نرە �ه وقت...گرفته

� تند برگشت �ه سمت رضا گفت :حس��

م �ا توها�ه �لمه ی د�گه حرف بز�� من م�دون...
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�اە برگشتم و پ��ا رو ن! اتاق غرق سکوت شد
� فقط در�ارو ن�اە � کرد ح�� جلو  .کردم غمگ��

�ک �گه و �غلم کنه !نیومد بهم ت��

ن� خواب �غلم ک�� هووم؟...پ��ا...

� گفت :حس��

�ک �گ...هوی پ��ا - و دلش زنم �غل کن بهش ت��
ە ها م�گ��

ی نم��م_  � و �اری  تا �چه رو ندین �غل کنم چ��
ن� کنم 

:تاقای مقدم چشم غرە ای واسش اومدو گف
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داداشته  زن...این چه حرف�ه � ز�� ...عه پ��ااا_ 
ها ناراحت م�شه

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

اهوم قهر � کنم...

ی و�ری رفت واسم ع ��ــــ. پ��ا که دلش ق��
:و گفت خودش و بهم رسوندو �ا خندە �غلم کرد 

 خداوشکر که �� �� تون ش��ه...عشقممم_ 
� �شد �  ای ال� که �ه تار موش �ه...حس�� حس��

 نه ق�افه
�

خودت  �ال �شه کپ...نرە نه اخال�
مه��ون و دوس داشت�� و خوش�ل
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:ازش جدا شدم و شوکه گفتم

 شوهرم زشت و �...وا...
�

د �ع�� م�خوای ��
!اخالقه؟

� انداخت و گف :تن�اە �� اهمی�� �ه حس��

ا�ش -

� �ا ��� گفت :حس��

مع�ج  ق�افه ات و واسه من کج و ...هوی پ��ا -
نکنا
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� دوتا �اد��ارد �ا � تخت �� م�الدو رضا که ع�� ی��
:دندحرف وا�سادە بودند توجه ام و جلب کر 

!شما دوتا چرا اونجا وا�سادین؟...

:رضا گفت

ی ��م هم� جونتون بزنه - � چشمام  � ترسم چ��
و درارە

:م�الد پوزخندی زدو گفت

�ک ...ارە واال_  اومدم �غلت کنم ت��
� گوشم و گرفت و پ�چوند که...��م فک  همچ��

که   کنم اصال متوجه �شدین فقط من بودم و 
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قطع عضو شدم

� بهت زدە ن�اهم و ازشون گرفتم و �ه ح س��
� . �چه تو �غل آقای مقدم بود. دادم خم  حس��

س�د و شدە بود و مدام دست کوچولوش و � بو 
ا این ای خدا. ز�ر لب ق��ون صدقه اش � رفت

دە هم � � خواد ب�خ�ال �چه �شه و �ه خور 
حواسش و �ه من �دە؟

... � ؟...حس��
�

ی �� � تو ن� خوای چ��

:�� این که ن�ام کنه گفت

� حق ندارن زن ام و �غل ک...حقشون بود - ��...

� �ا �چه ی توی  آقای مقدم �� اهم�ت �ه حس��
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و توی �غلش �ه سمت م�الدو رضا رفت و �چه ر 
� ند�د �د�دا . �غل م�الد گذاشت ذوق  رضا ع��

وع کردم �ا �ازی کردن �ا د ست و مرگ شدو ��
رق �ه جور�م غ. �اهای کوچولوش و بوس�د�ش

 � ! کنارشدن که �ال دلخوری و بوس�دن و گذاش��

� روی ل�ه ی تخت ام �شد و دستم و  تو  حس��
خم شدو آروم گونه ام و . دست اش گرفت

...بوس�د

نفسم-

:جوری که ک� �شنوە حر� پچ زدم

 نفسم نفسم نکن که اصال حوصله ات و ...
ت و د�دی زنت و فرامو ...ندارم ش کردی تا دخ��
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...ارە؟

�ا لح��  انگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفتم و 
� گفتم :تهد�د آم��

ته �ا�� �خدا ا�ه �خوای اول اون و دوس داش...
.. .�عد منو

:�ا خندە �ش و جلو اورد گفت

چ��ار � ک�� هووم؟...خب؟ -

دو رضا و ن�اهم و ازش گرفتم و �ا اخم �ه م�ال 
ە شدم خور بود پ��ا که هنوز دل. آقای مقدم خ��

� گفت :از دست حس��
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تون �ه فک کنم امروز ن��ت �غل کردن �� �� ا -
ە من ن� رسه برم به��

؟...عه پ��ااا... �� � این چه حرف�ه م��

:رو کردم �ه اقای مقدم و گفتم

تو  � شه �ه خوردە هم �ذار�دش...�درجان...
�غل پ��ا؟

ون  آقای مقدم �چه رو بزور از �غل م�الد  ب��
:کش�دو گفت

م - � ...ب�ا دخ�� � ...ب�ا برادرزادە ات و بب�� ب�ا بب��
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...چه گ�ال� شدە

گ�الس   از این که اقای مقدم �ه در�ا � گفت
...خندم گرفت

� �ا دلخوری گفت :حس��

م نگو �الس...عه �در - و میوفته ر ...�ه دخ��
ز�وناها

:گفت   اقای مقدم خندە ی مستانه ای � دادو 

از گ�الس به�� چ�ه؟....خب بیوفته -

:پ��ا �ا ذوق �غلش کردو گفت
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ق��و�ش برم ...نفس عمشه...گ�السه عمشه_ 
...من

:رو کرد بهم گفت

مش خونه؟...دن�ا - امشب و م�دی ب��

� �ا عص�ان�ت تند از جاش �لند شد  : حس��

م و �دە...�دە �دە - ه مگه عروسکه ک...دخ��
�ش خونه؟ ...م�خوای ب��

:پ��ا عقب کش�دو گفت

نم�دممم...نم�دم -
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:ه �دناقای مقدم پ��د وسط دعوا نذاشت ادام

� �چه ها_  د � این االن مامانتون م�ا...�س کن��
� همه امون و  ون  که �و صدا راە انداخت�� ب��

� ندازە ها

دو حالل همه زد�م ز�رە خندە که یهو در �از ش
زادە و �ا اخم ورود کرد

...؟؟چرا انقدر �و صدا � کن�د !...چتونه؟ -

:رو کرد بهشون و گفت

ون...م�الد، رضا، پ��ا - ون دن�ا  ب��د ...ب��د ب�� ب��
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احت کنه �ا�د اس��

ون جلو رفت و �چه رو از توی �غل پ��ا ب ��
:ە شدکش�دو �ا لح�� پر مح�ت �ه صور�ش خ�� 

اذ�ت  انقدر نوە ام و ...ال� من ق��و�ش برم -
...نکن�د

:دو�ارە اخم کردو در ادامه گفت

ن�د؟وا�سادین منو ن�اە � ک...ب��د د�گه -

ت � هم طو� نکش�د که م�الدو رضا و پ��ا �ش
د اتاق آقای مقدمم تا د�. از اتاق خارج شدند

�� خلوت شدە و ل�� جون عص�ان�ه خداحاف
� ل�. کردو جون خودش و برداشت و در رفت
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نه ی �ار جون در�ارو توی �غلم گذاشت و �ه بها
احت کنم ...رفت که اس��

� هنوز در�ارو توی �غلم نگرفته بودم ک ه حس��
!اومدو �لندش کرد و روی صند� �شست

 ... � ا م�دی �غل کنم �چه ام و �....عه حس�ی��
...نه؟

:�ا خندە گفت

مو��  - وای دن�ا من از �غل کرد�ش س��
قت توروخدا دلم و �شکن �ذار هر و ...ندارم

لش کن رفت�م خونه و من نبودم �ه دل س�� �غ
�اشه؟
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ون  اومد�م و جنا�عا� دلت نخواست بری... ب��
ان؟اونوقت من �ا�د چ��ار کنم ه...و ن�ا�� 

من  اون د�گه مسئله اش جداست و ر�� �ه -
...ندارە خانوم

:�ا نق و نوق گفتم

... � م و �دە �ا �چه ا...�خدا گ��ه م�کنم ...حس�ی��
نم �ل ب�مارستان ب � ��زن تو �غل کنم �ا جیغ م��

نا اتاق �چه ام و ازت �گ��

�خش�د ب...ب�خش�د که من �ا�اشم ها...دن�ا...عه -
�م  که قرارە امروز شناسنامه ی خوش�لش و  �گ��

م واسش...ب��م خونه م م�م�� ...وای من م�م��
واسشش
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خورد  عصا�م. �� اهم�ت روم و ازش برگردوندم
� حالش خوب شدە ب . ودبود �عد مدت ها حس��

...خداروشکر

�ا حداقل  اما اینکه مثل ق�ل بهم توجه ن� کرد 
عاشقانه  �ه خوردە �غلم ن� کردو �ا جمله های

� اش مثل هم�شه قل�م آروم ن� کرد غمگ ��
...بودم

م��ما -

م و ن�اهم و از پنجرە ی اتاق گرفتم و رو 
...برگردوندم و ن�اهش کردم

ن و مامان و �ا�ات نم�ان نوە ی خوش�لشو  -
� هووم؟ ب�ی��
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م و �اال آب دهنم و قورت دادم و �ه خوردە خود
شتام و انگ. کش�دم و �ه �الش �شتم تک�ه دادم

ه چشم توهم قفل کردم که لرزش دستام �م�� �
...ب�اد

!دن�ا -

:گفتم  ن�اهم و از نقطه ای نا معلوم گرفتم و 

!جانم؟...ها...

؟ -  نکنه واقعا ن� خوان ب�ان �...نگف��
�

ا اتقا�
 ب�ان اخه ند�دە بودم اصال ...واسشون افتادە؟

اون ها  من که حالم خوب نبود ...بهمون � بزنن
�ا�د � اومدند که تو �م�� عذاب �ک�� 
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:بزور ل�خند زدم و گفتم

... �  هر ک� گرفتاری...من حالم خ��ه حس��
خودش و دارە د�گه 

؟ - مدە؟مش�� واسشون پ�ش او ...گرفتار�ه ��

...فقط...نه نه...

:�م و ز�ر انداختم که متعجب گفت

؟ - !فقط ��

� ...ه��� ... خ�� وقته رف��
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؟ - � !�؟!...کجا رف��

� ترک�ه... �دا شدە �ا�ا �ه �ار خوب واسش پ...رف��
� و �ه اوناهم ر ...بود �ا حقوق و درآمد عا� ف��

چند  تق���ا ...خ�� وقته...موندن ترجیح دادن
...هفته �عد عروس�مون

:شوکه گفت

مورد چرا اصال در !...�س چرا نگف�� تو؟!...�س -
 نزدی؟

�
!!این موض�ع حر�

نبود موض�ع ز�اد مه�...�� �ا�د � گفتم؟...
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�ع�� �� موض�ع ز�اد مه�  -
�د من �ا...واسه ی من مهمه...مهمه !...نبود؟

�دون �در زن و مادر زنم کجان د�گه

�� خب االن که فهم�دی � خوای چ��ار ک...
�اری نمیتو�� �ک�� ...هووم؟

م و غ. ن�اهش روم موندو �ش و ز�ر انداخت
...اندوە از �تا�اش � �ار�د

اقل من عرضه نداشتم حد...من...ب�خش�د دن�ا -
ازم که �ک سال اول زندگ�مون و جوری برات �س

�اری   اون از عروس�مون و ..احساس �مبود نک�� 
ی ات که من اینم از دوران �اردار ...که سوف�ا کرد

...ود�ا�د ب�ش�� حواسم بهت � بود و� نب
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:�ا صدا�� �غض آلود گفت

ه ز�ون �ارم �ه جا�� رس�دە بود که �ک �ار � -
...اوردم که ن� خوام این �چه رو

:ن�اە کردو �ا چشمای پر از اشک گفت

دم �� نفهم�...�خدا که از ته دل نبود دن�ا -
...گفتم

شدە  منم که حاال د�گه اشک توی چشمام جمع
:تمبودو �ا گ��ه دستام و �از کردم و گف

ب�ا اینجا...
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 �اشد �چه رو روی تخت اش گذاشت و جلو 
وهای دستم و توی م. اومدو �ا خندە �غلم کرد

م کردم مش� اش فرو بردم و �ل� هام و قفل ه
...ه اشتمام اشک توی �ل�ام خا� شد روی شون

؟ ..�ع�� تو �ا�د من و ب�خ��

...�خاطر تمام درد ها و غم هات؟

...�خاطر �غض هات و عص�ا�� شدن هات؟

مندە شدنت جلوی ک� که عاشق  اش �خاطر ��
؟ ...هس��

ا�د �ه آیندە �ا وجود تمام این ها آ�ا من هنوزم �
و� که  �ا�د �خش�دە �شم؟ �ه ام�دوار �اشم و

...نه

...نممن �خشش رو تو خوا�م هم نمیتونم ب�ی

تق���ا ساعت هفت شب بود که �ه خونه 
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� در�ا رو �ه سمت اتاق اش برد  رس�د�م حس��
ه �ه دوش �دجور ن�از �. منم �ه اتاق خواب رفتم

درست و حسا�� داشتم

اهم�ت  �ه خوردە درد داشتم اما �س�ت بهش �� 
ون اومدم ش � ب�� �مم فرو بودم �عد از دوش گرف��

�اورم ! اریرفته بود اما نه مثل دوران ق�ل �ارد
! ودمن� شه توی نصف روز �� تغی�� کردە ب

پوشم �ه دوست داشتم ل�اسای ق�ل �اردار�م و ب
سمت �مد ل�اس هام رفتم

ون اوردم و پوش�دمشون ا ز �لوز تا دونه دونه ب��
هن ...ن�م تنه گرفته تا پ��

� این مدت چند ! خ�� تنگ شدە بودند
وضع و  ن� تو�ستم این.  ک�لو�� چاق شدە بودم

� شدم تحمل کنم �ا�د هر چه زودتر دست ��ار 
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م و دوست داشتم مثل ق�ال ها �دنم خوش فر 
...خوش�ل �شه

� ب�ینه �� از ل�اسام تنگ شدە  فقط �اف�ه حس��
ن�ار �ه جوری م�گه من زن چاق دوس ندارم ا

ه �ه �� از ل�اس هام ک. دو�ست ک�لو وزنمه
و پوش�دم خوردە گشادتر از �ق�ه بود و برداشتم

� م�� بود � هن کوتاە ح��ر آست�� ه �مر بند �ه پ��
از ج�س خودش داشت �شت �مرم بردمش و 

وش�دم �ستم اش جوراب شلوار�م و برداشتم و پ
حسا��  موهام و سشوار کش�دم و دم اس�� �ستم

 شدە بودند
�

شال�

تم دوست از اتاق خارج شدم و �ه اتاق در�ا رف
خانم  داشتم زودتر تو اتاقش ب�ینم اش بتول
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� اش بود و  دستام. مشغول ق��ون صدقه رف��
...�شت �مرم بردم و �ا ل�خند جلو رفتم

خودتون مو  هزار ماشاهللا �ا ...ــ عه سالم خانوم
نه � نم��

تو دلم  �ه ن�ا� �ه صورت �انمک اش کردم قند 
آب شد

جدأ؟...

ە ــ ارە من برم س��تونو ته نگ��

هاش مشغول �ازی کردن �ا. از اتاق خارج شد
شدم
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...ق��ونت برم دخ�� خوش�لم...

د�ا مامان �اورم ن� شد فک ن� کردم �ه این زو 
 احساس � کردم. چقد حس خو�� داشت. �شم

� تو چهار چ. �ه ت�که از وجومه وب در یهو حس��
ون زدو تن. ظاهر شد د از چشمام از حدقه ب��

جام �لند شدم

... � !حس�ی��

:�ا همون ر�تم کش دار گفت

ـ جااانم
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مثل ق�ل . ته ر�ش خوش�ل موهای مرتب
ین خ�� وقت بود ا! ل�اس های ش�ک و خوش�ل

ق�ال  مد� ند�دە بودم اش دلم واسه چهرە ی
ارە خداروشکر که دو�. هاش �ه ذرە شدە بود

 د�دم و داشتم همون آدم سابق رو، رو �ه روم �
...ذوق مرگ � شدم

ند کردم و �ا ل�خند پر از �غ�� �ه سمت اش �ا ت
:تو �لو خند�دو گفت. مح�م �غلش کردم

...ـ گفتم که د�گه اذی�ت ن� کنم

ه د�گه �... مر� که دو�ارە مثل ق�ل شدی...
ی فکر نکن �اشه ؟ � ی ب�خ�ال اتفاقا...چ��
...گذشته
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�اشه؟... ـ د�گه فقط تو و در�ا

:گوشه ی ل�م و گ��دم و گفتم

�اشه...

:گفت  دستم و گرفت و �ه سمت تخت در�ا برد و 

حاله ـ خب خب خب ب�ی��م در�ا خانوم در چه

و �از  ب�دارە ها فقط ن� دونم چرا چشماش....
نم�کنه

چه ...ـ ق��ونت برم هنوز �ک روزشه خب
انتظارا�� دار�ا
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� � چشماش و �از م�کنه؟... حس��

ە د�گهشا�دم چند روز ...ـ نم�دونم شا�د فردا

سم؟... زنگ بزنم از ل�� جون ب��

ا�د چه عجله ا�ه �الخرە که �...عه ع��زم -
چشمای درشت و خوش�لش و �از کنه

شماشواخ اخ اخ دوست دارم زودتر ب�ینم چ...

چشماش رو؟!...ـ �� شو � خوای ب�ی�� ؟

ه � خوام ب�ینم چشماش چه رنگ�...اهوم...
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....د�گه

:تو �لو خند�دو گفت

شماشم ـ ع��زم وق�� همه �� اش �ه تو رفته چ
ە ش��ه توعه د�گه ،�ه من که نم��

:ل�امو آو�زون کردم و گفتم

جدی؟...

این  چشمای �ه...ـ اهووم حاال چرا ناراح�� 
ن�اخوش�� من که از خدامه ش��ه تو �شه د

ە  دستم و ز�ر چونه ام بردم و �ه چشماش خ��
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شدم

و� من دوست داشتم چشماش ش��ه ...
...چشمای تو �شه

ە شد قب آروم جلو اومد �ه قدم ع. بهم خ��
 گذاشتم �ه دیوار چس��دم صور�ش و جلو 

دای یهو ص. ل�امو بوس�دو نرم و عمیق اورد
:بتول خانوم فضا رو پر کرد

...الموای خا� ع...ــ خانوم س��تون آمادە اس

لت بتول خانوم خجا. ��ــــع از هم جدا شد�م
� � خند�د م. � کش�د ن�اهمون کنه نم �م حس��

� ن�ا� �ه ح. موندە بود بزنم ز�ر خندە س��
انداختم
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برم؟...

...ـ ارە ع��زم برو من مواظب در�ام

...ل�خند زدم و از کنارش رد شدم

خونه رفتم و این �ار تصم�م گ � رفتم جلوی �ه آش��
م و �م�� �خورم ا�د عادت �الخرە �. خودم و �گ��

�ه  از ش�م �ا�د گذشت تا . کرد �ه �م خوری
...تناسب اندام و ز��ا�� رس�د

...اووووف �� گفتم

اق در�ا �ه ات. �عد از خوردن �ه خوردە از سوپ
� هنوز کنار تخت اش بودو ن. برگشتم �اهش حس��
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:� کرد جلو رفتم و گفتم

؟جاِن من س�� �شدی از ن�اە کردن بهش...

لو �ا ش��دن صدام ن�اهش و ازش گرفت تو �
:خند�دو گفت

مو�� اصال ن� دونم چرا ازش س...جاِن تو نه - ��
ارم �ذارم ش�طونه م�گه برم تختمون و ب�...ندارم

تو اتاقش ها

ر �ذار اینجا نه تورو خدا ب�ا برو تخت و هم ب�ا...
ون ت خودت و د...منم از خونه پرت کن ب�� خ��

 � ...خوش �اش��

. کنه  �اشدو �ا خندە �ه سمتم اومد که �غلم
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:حر� هل اش دادم و گفتم

ت و �غلش کن... برو دخ��

م نه  اوال که...نزن این حرف رو...عه دن�ااا - دخ��
مون ی �عدشم ک� غلط � کنه جا...و دخ��

ە تورو توی قل�م �گ��

ردم ل�خند مرموزی روی ل�ام �شست ون�اهش ک
:و گفت

ح�� در�ا؟...

ردنم دست اش و دورم بردو �ش و توی گودی گ
�ک کنندە آروم و تح� . فرو بردو موهام و بو کرد
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:لب زد

...ح�� در�ا -

کش�دم   �ا خندە خودم ازش جدا کردم و لپ اش و 
:و گفتم

حاال شدی عشق خودم...

:صور�ش و عقب کشوندو �ا اخم گفت

این�ارا ...م هامن �ا�ای �ه �چه ا...نکن تورو خدااا -
�چه گونه رو �ذار کنار د�گه

ی هم مگه �ا�ا شدن روی ش�طنتای تو تأث�� ...
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...� ذارە؟

:�لو�� صاف کردو گفت

�� گذاشته �ا حاال �ذار �ه چند وق�� �گذرە � بی -
...نه

ە ن�اش . �ه سمت تخت در�ا رفت فقط خ��
:یهو ��� زد ز�رە خندە و گفت. م�کردم

...فک کنم ب�ش�� � شه �م�� ن� شه -

ر�ا همزمان �اهاش خندە هام اوج گرفت که د
وع کرد �ه گ��ه کرد خفه  بزور خودمون و . ��

بتول . آروم از روی تخت اش �لندش کرد. کرد�م
ق�ل این  .خانوم �ا �ه ش�شه ش�� دو�د تو اتاق
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� ش �شه رو در�ارو �غل کنه و بهش ش�� �دە حس��
:از دس�ش قاپ�دو گفت

م...�ذار خودم بهش ش�� �دم - دلم ...�اد �گ��
...ورە� خواد �چه ام از دست �ا�اش ش�� �خ

ه رو بتول خانوم خند�دو بهش گفت چجوری �چ
و �ذارە تو دهن اش ە و چجوری ش�� جلو . �گ��

کردن �ه   �عد از �� ن�اە. رفتم و کنارش �شستم
ند�م و در�ا و ش�� دادن بهش �الخرە ازش دل ک

د�مش �ه بتول خانوم ... س��

احت �ه اتاق خواب رفت�م ی تخت رو . واسه اس��
ە شدم روی  دستم و . دراز کش�دم و �ه سقف خ��

وی ش�مم در�ا�� که تا دیروز صبح ت. ش�مم بردم
....بود حاال روی تخت کوچولوش خواب�دە
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و  هوووف چقدر این جهان پ�چ�دە  و عج�ب
...غ���ه

ون اومدم � از فکر ب�� :�ا صدای حس��

...ب�ا نزد�ک�� !...ـ چرا اونجا خواب�دی؟

 گفت راست �. �ه فاصله ی ب�نمون ن�اە کردم
 این �. اندازە ی دو نفر ب�نمون فاصله بود

غوش مدت  انقدر از هم دور بود�م که طعم آ
!گرم و مردونه اش و فراموش کردە بودم

:�ه پهلو خواب�دم و گفتم

احت گفتم شا�د اینطوری ر ...گفتم...ن� دونم...
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تر �ا�� 

خودش و جلو کشوند و مح�م توی آغوشش 
دم .ف��

�نمون د�گه ن� خوام اندازە ی �ه تار مو ب -
فاصله �اشه

:�ا خندە گفتم

تو �غلت  � خوای مثل ق�لنا دل و رودە ام و ...
�اال ب�ارم

خند�دو �ل�اش و روی هم گذاشت

. �ستم �م و �ه س�نه اش چسبوندم و چشمام و 
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...

دم ساعت هفت صبح بود که از خواب ب�دار ش
� انداختم تو خواب عمیق . بود ن�ا� �ه حس��

ودم و از آروم خ. در�ا شدە بود تمام فکرو ذکرم
ون کش�دم اش پتو رو روی شونه ه. �غلش ب��

� رفتم ...کش�دم و از تخت �ای��

� از اتاق خارج شدم � �اور چ�� که ب�دار   �اور چ��
رو آروم د. �ه سمت اتاق در�ا قدم برداشتم. �شه

� خوا�ش ب. �از کردم ردە بتول خانم روی زم��
!بود

 دلم واسش سوخت آروم جلو رفتم و صداش
:زدم
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بتول خانوم ب�دار شو...بتول خانوم...

:از خواب پ��دو گفت

ــ سالم خانم تازە خوا�م برد ب�خش�د

احت کن م...اش�ال ندارە...  ن �اشو برو اس��
هستم

ــ اخه

...اخه ندارە �اشو د�گه...

سمت  ش�شه ش�� و �ه. ل�خند زد از جاش �اشد
ام گرفت
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...و ده�شــ ا�ه گ��ه کرد آروم این و �ذار�ن ت

از اتاق خارج شد. از دست اش گرفتم اش

شستم�ه صند� برداشتم و کنار تخت در�ا �

دوست . دست کوچولو شو تو دستم گرفتم
 داشتم توی �غلم �چلونمش و حسا�� بوس

...�ارو�ش کنم

  ح�ف که هنوز کوچولو بود و � ترس�دم
�

اتفا�
ولوش آروم ل�ام و �ه دست کوچ. براش بیوفته

ه �از یهو متوج. چسبوندم و دست اش و بوس�دم
 شدن چشماش شدم �ا د�دن رنگ چشماش نا 

...خودآ�اە جیغ زدم

دم تند دستم و �ه ل. در�ا �ه تکو�� خورد �ام ف��
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ه �ه دق�قه نکش�د ک. که جیغ دو� و نکشم
� �ا ترس و لرز توی چهار چوب در ظ اهر حس��

شد

ل زدە �ا چشمای قرمز و موهای پ��شو�ش بهم ز 
:بود

ی شدە؟!...ـ �� شدە دن�ا ؟ � !...چ��

ه تخت انقد ترس�دە بود که جرأت نزد�ک شدن �
رداشتم و دستم و از روی ل�ام ب! در�ا رو نداشت

:گفتم

... � ب�ا بب��

 افتادە از هم
�

ینجا �گو من ـ تورو خدا ا�ه اتفا�
!...تحمل د�د�شو ندارم
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� ترسش ا. زدم ز�ر خندە �ا د�دن خندە ام ز ب��
�ا ق�افه . درفت آروم جلو اومدو �ه در�ا ن�اە کر 

:ای متعجب و ذوق زدە گفت

خوش�لم...ـ چشماااااش ق��ونت برم دخ��

 ! �� شد، �� شد ؟...
�

 حاال که چشماش رن�
...شد ،شد دخ�� خوش�ل تو د�گه ارە؟

ول انگشت اش و تو دست در�ا گذاشت و مشغ
...�ازی کردن �اهاش شد

ن�اە کن ...ای خداا...ق��و�ش برم من -
 دلت واسش...تورو خدا ن�اهش کن...چشماشو

ە دن�ا ضعف نم��
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:�ا اخم گفتم

� �ه خوردە هم �ه من توجه کن... حس��

�ش و �اال برد و تو چشمام زل زد

ـ ب�ا اینجا ب�ینم

ندم و دستم و گرفت و روی �اش �شو . جلو رفتم
اش  دست اش و دور �مر برد �م و �ه شونه

د و آروم آروم �ه موهام بوسه م. تک�ه دادم � ��
...دستم و نوازش � کرد

م ... � � خوام رژ�م �گ�� حس��
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...ـ جدی چقد عا�

بروها�� �م و از روی شونه اش برداشتم و �ا ا
:گرە خوردە گفتم

�� من �ع�� تو االن فک � ک...�� عال�ه؟؟؟...
� بود ...خ�� زشت شدم؟  ارە منظورت هم��

د�گه

!ـ نه �خدا منظورم این نبود

چونه اش و توی دستم گرفتم

�س منظورت �� بود هان؟...
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:�ه خوردە فکر کرد و �ا خندە گفت

� خ���ه  - ...رژ�م �ال چ��

. ب شدم�اشدم و هل اش دادم و را� اتاق خوا
:خند�دو گفت

ع��زممم...دن�اا...�ا توعم...ـ دن�ااا

�� اهم�ت �ه راهم ادامه دادم

رفتمگوش�م و برداشتم و شمارە ی ان�تارو گ

�عد از بوق دو� جواب داد

الوو...
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؟ در�ا خ�� دلم ...ه؟ـ الوو سالم ع��زدلم خو��
 خودت که � خواست �ا م�الد ب�ام ب�ینمتون و�

� اوم...م�دو��  د در �عد از اونروزی که حس��
م ن�ام خونه اون دروغارو � هم کردم حس کرد

به�� �اشه

اال �عدا خوب �اری کردی ح....اش�ال ندارە �ا�ا...
ال � ب�ینم حا...� فرصت دعوتت م�کنم ب�ای

اسم دخ�� منو �ه تو گفته هووم؟

:خند�دو گفت

خودته  م�الد گفت کپ...م��مااا...ـ م�الد د�گه
راس م�گه؟
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��ه خودمه تا االن منم فکر � کردم ش...نه �ا�ا...
 کردم و و� �ا د�دن چشماش فهم�دم اش��اە �

�چه ام �ه �ا�اش رفته

:ذوق زدە گفت

؟؟؟ چشماش رنگ�ه د� -
�

گه جون من راس م��
!!!ارە؟

:خند�دم و گفتم

ارە...

�س عروسک زای�دی ارە؟...وای خدا�اا -
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...حرف دهنت و �فهم ب�شعور...

:خند�دو گفت

فته �اشه واال ا�ه �ه �ا�اش ر ...راس م��م د�گه -
عروسکه عروسک

ته خدا خفه ات کنه مگه من زش..آن�تاااا...
ام؟؟؟

ر �ل د...واال توهم خوش��...غلط کردم �ا�ا -
�ه برە  من از همون اولشم م�دو�ستم چه �ه تو 

� عروسک � شه حاال که ...چه �ه حس��
 شدە �ا�د �

�
�م که شا�ستون زدە و چشماش رن�

خر شا�� خانووم
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ات و ب�ند ادامه ندە وگرنه نقشه ی قتل ...
� کشم

:بهت زدە گفت 

� ندارم -  برای گف��
�

!واال من د�گه حر�

 کردم و گفتم
�

:پو�

ی م��م آن�تا از این �اش�ا� که هر ر ... وز م��
؟ را�� هس��

!چطور؟...ـ ارە خ��

� �ه جوری ک... ه �ع�� مر�� هاش خوب هس��
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؟چند ماهه چند ک�لو وزن �م ک��

؟ ...ـ اهااا � خوای الغر ��

:عص�� گفتم

من که چاق ن�ستم ع��زم ...

مر�� خودم و  ـ ارە اونو که � دونم �ذار شمارە ی
 �ه ت...دارم واست � فرستم

�
الش و� �ست�

خودت دارە و تغذ�ه ات د�گه

�اش منتظرم...

تا جلوی آینه قدی رفتم � . گو�� و قطع کرد
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گوش�م برگشتم و �pmا صدای. �ام  و ن�اە کردم
بودو  شمارە ای که فرستادە. �ه سمت اش رفتم

��ــــع گرفتم

شش  �عد از �� صح�ت �اهاش بهم برنامه ی
وع. ماهه ای بهم داد ...م�کردم �ا�د از امروز ��

ام  هدفون و گوش�م و برداشتم و توی کوله
ر�ا رفتم�ه سمت اتاق د. گذاشتم �ا �ه �طری آب

� سوئیچ ماش�نتو �دە... ...حس��

وای جا�� � خ! ـ سوئیچ و � خوای چ��ار؟
!بری؟

...� خوام برم �ه خوردە ورزش کنم...
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!ـ اوە ورزش

سوئیچ و  از اتاق خارج شد و �ه اتاق خواب رفت
م اش اورد و �ه سمت ام گرفت تا خواستم �گ ��

...�اال گرفت اش

...عه اذ�ت نکن د�گه...

ـ مواظب �اش

 کردم و گفتم
�

:پو�

�اشه... 
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 کن 
�

...ـ مثل آدم رانند�

:چش� چرخوندم و �الفه گفتم

�اشه �دە د�گه... 

:ل�اشو آو�زون کردو گفت

ـ دلم برات تنگ � شه 

:حر� گفتم

نم�دی نه؟...

د ن�اهم و از چشما�� که خندە توشون م�  � ج م��
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�ا خندە . گرفتم و �ه سمت در خرو�� راە افتادم
ا�شو چند �اری صدام زد جو . دن�الم � اومد

ندادم

ـ عه عشقممم

انداخت ز�پ کوله ام و �از کردو سوئیچ و توش

پ�شون�م و بوس�د

ـ ن�ینم د�گه �� مح� کن�ا 

وع کرد �ه خند� دناداشو در اوردم که ��

...ن�ینم د�گه �� مح� �کن�ااا...
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:مق�افه ام و جدی کردم و در ادامه گفت

کنمتو عصاب منو خورد نکن که �� مح� ن...

دم �ه خند�. درحا� که از خندە ر�سه � رفت
سمت در خرو�� قدم برداشتم

...طبق برنامه ی غذای�م

فتم �ارک و �  دو�دم شش ماە تمام هر صبح م��
فتم خت خ�� س. و روزی دو ساعت �اش�اە م��

بود

اما . ورمخ�� از غذاهارو د�گه ن� تو�ستم �خ
نکش�د که  �شت�ارم قوی تر از این حرفا بودطو�

��ن �دنم �ه حالت اول�ه برگشت ح�� تنگ ت
!ل�اسام و �ه راح�� � تو�ستم بپوشم
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ن ام و �ه تاپ سف�د پوش�دم و شلوار جذب روش
وناز اتاق خواب زد. موهام و �از گذاشتم ...م ب��

بود صدای خندە های در�ا توی خونه پ�چ�دە

خونه ان چون همزما � ن صدای معلوم بود تو آش��
� و صدای خندە های پر از ذوق بتو  ل خانم حس��

خونه قدم  � و هم � ش��دم �ه سمت آش��
برداشتم و وارد شدم

انکن ات ـ �ه �ه ن�اە کن � اینجاست،مامان م
اومدە

خند�دم و جلو رفتم

د از توی � �  در�ا �ا د�دنم دست و �ا م�� �غل حس��
ون کش�دم اش و �غلش کردم ...ب��
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ق��ونت برم دخ�� خوش�لم...

...آروم گونه اشو بوس�دم

کندە   یهو حس کردم قسم�� از موهام از ر�شه
!شد

�� اخت�ار جیغ زدم

� داشت از خندە ر�سه � رفت در�ا رو توی حس��
موهام  �غلش گرفت و بزور دستای کوچولوشو از 

ه در�ا و رو کرد �. جدا کردو روی موهام و بوس�د
:�ا ق�افه ای جدی و عص�ا�� گفت

 کن�اـ دفعه ی اخرت �اشه مامان و اذ�ت �

� زد ز  �ر گ��ه و در�ا �ا د�دن ق�افه ی جدی حس��
فت و بتول خانم جلو ر . صور�ش قرمز شدە بود
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� اش کرد که. �غلش کرد �الخرە  انقد �اال �ای��
 آروم شد و �شو روی شونه اش گذاشت و 

!خواب�د

� و ن�اە کردم که گفت :حر� حس��

ارە خو�� ـ چ�ه انتظار داش�� بهش ��م اف��ن �
کردی هووم؟

لخت  جلو رفتم و بوسه ای روی موهای مش� و 
:در�ا زدم

م �چه ام �ا گ��ه خواب�د... ال� �م��

ــ خانوم من برم �ذارمش روی تخت اش
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ە بودم گ � �ه در�ا خ�� :فتمدرحا� که غمگ��

...�اشه برو...

خونه خارج شد و رفت � از آش��

� جلو اومدو دستاش و دور �مرم حل قه کرد حس��
:و گفت

م استفا دە کن�ا ـ د�گه ن�ینم از �لمه ی �م��

� چشمای در�ا دق�قا ع. تو چشماش زل زدم ��
� بودند جذاب و . چشمای حس��
...دوست داشت�� 

 � و �ه �اد  آدم �ا ن�اە کردن �ه اون چشمای حس��
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� � اورد و �ا ن�اە کردن �ه چشمای حس ��
...معصوم�ت چشمای در�ا

:آروم لب زدم

رو من اینجوری تو ...� دونم �اورش سخته...
� خوام

:فتل�خندی پر ذوق روی ل�اش نقش �ست و گ

ه هم من از وق�� تورو د�دم زمان �ک ثان� -
�دنت مگه � شه تورو د�دو �ه ق�ل د...نگذشت

برگشت؟

ه خند�دم و جلو رفتم که ل�اش و ببوسم ک
ه سمت چشمم �ه بتول خانوم افتاد که داشت �
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خونه � اومد � شتم و زدم �ه حالت اول�ه برگ. اش��
:ز�ر خندە

� بتول خانوم دارە م�اد... حس��

رد و خودش و ازم جدا ک. برگشت و ن�اهش کرد
خونه شد � منم �شت �ش . �� حرف از آش��

...رفتم 

...گرفتم�ا�د �ه چن تا ل�اس ش�ک و خوش�ل � 

� قرار نبود جا��  ب��م  �ا این که من و حس��
د �دجوور دل تنگ چندتا ل�اس مجل�� جد�

...بودم

و�� هام و پوش�دم م و خودم آرا�ش کرد. ل�اس ب��
...دمو برای �ه خ��د طوال�� مدت آمادە کر 

ام و �ه ک�ف دس�� ام و برداشتم و عینک دودی 
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...از اتاق خارج شدم. چشمم زدم

� مشغول تماشای  از وق�� درە . بود Tvحس��
کت �ه لطف من تخته شد اون ب�ش��  ��

ە ��م تمام وقت اش و ت وی خونه وقت اش �ا به��
�گرم بود  حاال خداروشکر در�ا بود و . � گذروند

 اش بر� گشت و �ق
�

ه اش و وگرنه �از اف�د�
�ش�نم  � چس��دو منم مجبور بودم صبح تا شب

...و زار بزنم

که تند   جلو رفتم و دستم و روی شونه اش بردم
... برگشت و ن�ام کرد

اشد و ن�اە سوا� اش روم چرخ�دو �ا ل�خند �
:گفت

�ف � ب��د خانوم؟...�ه �ه - جا�� ���
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...دمعینک ام و �ا عشوە در اوردم و تاش ز 

...ارە �ا اجازتون...

؟ - !کجا �سالم��

م خ��د ...کجا رو دارم برم؟... دارم م��
سوئیچ ات و �دە...د�گه

؟!...خ��د؟ - اونم تنها��

... � �ه جوری ...�س کن توروخدا...عه حس��
�� ان�ار عمه ی منه که ب�ست و  �  حرف م��

که   �ار�� ...چهارساعت روزش و تو خونه است
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� برم �ا�ا و مامانم که ن�س...ن� خوام برم ��
م خ��د د�گه...پ�ششون تو  پوس�دم...دارم م��

خونه خوو

:دستم و جلو بردم و گفتم

�دە...

!چیو؟ -

:دندونام و حر� بهم چسبوندم و گفتم

سوئیچ و لطف کن...

؟ - لطف نکنم ��
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نم�دی د�گه؟...

ابروهاش و �اال انداخت

نم�دم...نچ -

یغ درحا� که از عص�ان�ت �م موندە بود ج
...اشتم �کشم برگشتم و �ه سمت تلفن رفتم برد

:تجلو اومدو تلفن و از دستم قاپ�دو گف

�� هان؟ - � �ه � داری زنگ م��

نت � خوام زنگ بزنم ب�ان �گ...�ه �ل�س... ن ب�� ��
زندون �ه نفس راحت �کشم از دس�ت
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:ل�اش و آو�زون کردو گفت

دلت م�اد  -

عف �ه ق�افه ی تو دل بروش که دلم واسش ض
ە شدم  کردم و ز�ر لب. � رفت خ��

�
:گفتم  پو�

!�درسوخته...

:�ا خندە گفت

؟ - فحش که نبود؟...�� گف��

:دستم و جلو بردم و گفتم
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� � خوام زنگ بزنم تا��...تلفن و �دە...  �فرس��
برام

 بری مگه شوهرت مردە که � خوای �ا تا�� -
ون؟ ب��

... � ز�ونتو �از �گ�� ...عه حسی��

:خند�دو گفت

دی ب�ان ب��  - � ن بندازنم چ�ه تو که داش�� زنگ م��
هلفدو�� 

ردە بودم درحا� که دس�� که �ه سمت اش دراز ک
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 همونطوری توی همون حالت خشک شدە بود 
ی ل�ام ل�خندی رو . یهو سوئ��� کف دستم افتاد

ز اومدم که مشت ام و جمع کنم و ا. �شست
ون که سوئیچ توجه ام و  جلب  خونه بزنم ب��

!کرد

سوئیچ . ماینورو اونورش و ن�اە کرد...�شت و رو
� نبود � حس�� !�ا شا�دم بود!...ماش��

:ن�اهش کردم و کنج�او گفتم

� خودته د�گه؟... مال ماش��

وزی که شونه ای �اال انداخت و �ا ل�خند مرم
:روی ل�ش �شسته بود گفت

� مال منه...نم�دونم - ...برو بب��
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ە �ا ذه�� مشغول فقط  اول خشک زدو خ��
�ه . ردم�عد دو�دم در و �از ک. ن�اهش � کردم

 مش� �ا د�دن المبورگی�� . سمت �ارکینگ رفتم
ذوق  از شدت. که گوشه ی �ارکینگ � درخش�د

 حس کردم ز�ر �ام خا� شد
�

 داشتم. زد�
� ز�ر �ازوم رف ت و مانع � افتادم که دست حس��

...شد

� انقدر گ ا بود که �ا ل�نت درحا� که برق ماش�� ��
� و ن�اە کنم آ روم �اهام و بهم اجازە ن� داد حس��

:�ه سمت اش حرکت دادم گفتم

�گو که خواب ن�ست...�گو...ب...

:خند�دو گفت
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شت� خوای �� بزنم تو گو ...خواب ن�ست -

اش و دست. �ا شو�� اش برگشتم و ن�اهش کردم
قط توی ج�ب های شلوارش فرو بردە بود و ف

� . تماشام � کرد ...دو�دم �ه سمت ماش��

. معقب کش�د. ق�ل این که بهش برخورد کنم
م که خم شدم و انگشتم و روی �دنه اش کش�د

جیغ . اقع�هتا د�دم و . رو�ام برام تحقق پ�دا کنه
:کش�دم و �ا خندە گفتم

واقعیهههه...واقع�ه...

...درو �از کردم و �شستم
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ە جون م�د...وای چقدر صند� هاش راحته...
واسه خواب

دە ام از اون همه ند�د �د�د �از�ه خودم خن
. دستم و �ه سمت س�ستم اش بردم. گرفت

� موز�� که �خش شد رها کردم ک و ه اول��
...�خونه

� برگشتم صند. فرمون و گرفتم و چرخوندم
. از کردمدرە داشبور و �. های عقب و ن�اە کردم

...نم�م موندە بود ز�ر صندل�ارو هم ن�اە ک

ادم و �ه �ش�� صند� نرم و راحت اش تک�ه د
ه �ه ان�ار که برای چند لحظ. چشمام و �ستم

. �ادە شدمخودم اومدم و درو �از کردم و آروم پ
� قدم برداشتم  اون که پول. �ه سمت حس��
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� ماشی�� و نداشت ه تو مدامم ک !خ��دن همچ��
!خونه بود و �اری ن� کرد

...م��م...م��م...

جانم؟...�گو ع��زم -

� و �گ�� ... ی برام تو چطوری تو�س�� این ماش��
...�ع�� ...اخه ما که پول نداش��م...هووم؟

ل�خند روی ل�اش محو شدو �ش و ز�ر 
:دست اش و گرفتم و گفتم. انداخت

...�گو د�گه...
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...وق�� خ�� �اردار شدنت و دادی...از -

!خب؟...

:�ش و �اال بردو ن�ام کرد

�ه حساب برات �از کردم ر�ختم �ه  -
د برات گفتم هر وقت �چه �ه دن�ا اوم...حسا�ت

م � �گ�� ه ات و �ا�د چند ماهه پ�ش هد�...ماش��
ن و� خب دیر تح��لش داد...بهت � دادم

خوشحالم که دوسش داش�� ...دن�ا

� کردم  �ا �غض �غلش کردم و در حا� که گ��ه
:گفتم
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مر� عشقممم...

...قفل دستاش و دور �مرم مح�م کرد

...و�... 

ازش جدا شدم و سوئیچ و توی دست اش 
:گذاشتم و گفتم

ا پول این چون تو �...اوال که �ارە درس�� نکردی...
� � تو�س�� حداقل �� از طل��ا رات و ماش��

...�فرس�� برە رد �ارش

تو�ستم من ن� ...این حرف و نزن دن�ا...نه نه -
دست �ه �ادوت بزنم � فه�؟

2864



� ...ارە � فهمم... مر� که برام ماش��
ذوق  تازشم �� هم...خ�� هم خوش�له...گرف�� 

...کردم

خب �س �گ�� سوئیچ ات و د�گه...خب -

:قد� عقب گذاشتم و گفتم

� و برگردون ...ن� خوام... ...ماش��

:متعجب گفت

؟ - !برش گردونم؟!...��
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� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

س برش گردون پولشم �...ن� خوامش ...اهوم...
�  تو این وضع�ت من ن� تونم...انداز کن ماش��

ور آنچنا�� سوار شم و توی خ�ابونا دور د
گه�ا�د فکر آیندە امونم �اش�م د�...کنم

الزم ...ا�� تو ن� خواد نگران آیندە امون �...تو -
ساس نکردە از خواسته هات �گذری که من اح

دونم خودم م�...نکنم واسه شماها �م گذاشتم
را�� � کنم جد�دا دارم �ه �ا...دارم چ��ار م�کنم

گ�� سوئیچ �...که اوضاع اون به�� � شه ا�شا�
و کفری ام نکن

؟... !چه �ارا��
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ن�ا از اسب افتادم از اصل که نیوفتادم د -
ست واسه تو این �له هنوز �ه جو مغز ه...خانوم

��س و این داستانا � وض �عدشم �حث و ع...ب��
...نکن

نه از  اوال که شوهر من نه از اسب افتادە...
ک ندارم دوما من �ه آی کیوی �االی تو ش...اصل

� و زوری...�عدشم...ع��زم که   ن� خوام ماش��
ن�ست هست؟

دو �شت �م � اوم. از �ارکینگ خارج شدم
اما من . ش کنما�ار � کرد �ه این که �ا�د قبول ا

ی �عد اون �اری که �اهاش کردم ن� تو� � ستم چ��
ای �ا ارز . و ازش قبول کنم � ش و مخصوصا چ��

� و ...گرون ق�م�� مثل ماش��
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نددستم و گرفت و �ه سمت خودش برم گردو 

نم د�گه - � ه �جات �ه لحظ...دارم �ا تو حرف م��
�مون گوش کن

... � من ...گوش من از این حرفا پرە حس��
� رو � فه�؟ صال �ه ا...اصال...ن� خوام ماش��

�اری کن

جان �گو -

:�ه خوردە فکر کردم و گفتم

� و �فرو�� ...اووم... لش و �عد پو ...چطورە ماش��
ی هووم؟که گرف�� �ه گردن�ند خوش�ل برام �گ�� 
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:�ا اخم گفت

 ندازی نکه تو راە �ه راە طالهات و �...ارە -
� خوای �چه گول بز�� نه؟...چشم

... � دازم من درسته طالهام و ن� ن...عه حسی��
و� خب عاشق طال و جواهرتم

:�ا خندە گفتم

ا دلمون تو هنوز ما خانوما رو �شناخ�� ماه...
ە واسه طال و جواهرات ی و�ری م�� ق��

:خند�دو گفت
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� ات و �دم برە دن�ا - � و ...دلم نم�اد ماش�� ماش��
لمه طال وضعم که به�� شد برات �ه عا...نگهدار

م ک�ف ک�� چطورە؟ � گ��

:�ا عص�ان�ت گفتم

؟تو مثل اینکه ن� فه� �� م��م نه...

:قد� عقب گذاشت و شوکه گفت

ند�دی هاا�ه دق�قه پ�ش داش�� � خ...�سم هللا -

وت �ه ر ...مگه تو عصاب واسه آدم � ذاری...
 خوام سوئیچ ات و �دە �...� خندن پرو � �� 
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برم خ��د عصاب ندارم

وی سوئیچ اش و از ت. قهقهه  هاش اوج گرفت
ون کش�دو گفت :جی�ش ب��

ما خ��ه خ��د واسه ی آرامش روح و روان خانو  -
نه؟

م و ازش قاپ�دمش و مح�م گونه اش و بوس�د
:گفتم

�ای �ای...عال�ه عشقم...آله...

...درو �ستم

م خ��دام و تا ع� تما. استارت زدم و راە افتادم
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هن خوش�ل و ش�ک  کردم و در نها�ت چند تا پ��
� گر  ...فتمو �ه دونه آ�� خوش  رنگ برا حس��

�� وق�� ل�اساش هم رنگ چشماش � شد حسا
البته  جذاب و دوست داشت�� �ه چشم � اومد و 

بود که  جذاب دوست داشت�� بود و این واقعی�� 
...ن� شد ان�ارش کرد

م و در �از �ه دم در خونه رس�دم ر�موت و برداشت
گوش�م   اومدم که وارد �شم که صدای آالرم. شد

�ل وارد از ورودم من�فم کردو تصم�م گرفتم ق
...شدن گو�� ام و جواب �دە

�ا د�دن  .ک�فم و روی �ام گذاشتم و �ازش کردم
 نفس هام. اسم برد�ا روی صفحه ی گوش�م

وی در ن�ا� �ه آقا رحمت که جل. شدت گرفتند
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ا دست وا�سادە بود که وارد شم انداختم و �
...بهش اشارە کردم که برە تو

دلم  .دو�ارە صفحه ی گو�� ام و ن�اە کردم
 ن� خواست جوا�ش و �دم اما ا�ه جواب

� دو�ارە زنگ  ن� دادم ممکن بود جلوی حس��
ە بزنه �ا �اشه ب�اد جلوی خونه آبروم و  واسه . ب��

� هم ق�له اینکه آشفته �ازار راە بندازم وصل  هم��
:کردم و �ا ��� گفتم

!چ�ه؟...

چطوری؟...سالم سالم -

:گفتم عص�� پوزخندی زدم و
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به�� از ...�ا ش��دن صدای تو �عد مدت ها عا�...
این ن� شه 

ود تو �لو درحا� که �امال مع�� حرفم و گرفته ب
:خند�دو گفت

� دو�ستم خوشحال � ��  -

�اری ...خ�ل�� ز�اد...ارە خ�لی�� خوشحال شدم...
داری �گو نداری خدافظ

ی شوهرت کجاست که تنها�� �ا� �� م��  -
خ��د هووم؟

:بهت زدە گفنم
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!تو از کجا م�دو�� رفتم خ��د؟!...تو...

وع کرد �ه خند�دن � پ�ادە ش. �� دم و از ماش��
اطراف و از ز�ر نظر گذروندم

چ�ه ترس�دی؟ -

پوزخندی  �ا این که تمام وجودم پر بود از ترس
:زدم و گفتم

اونم از تو؟...ترس؟...

:پوزخندی زدو گفت
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- � حق داری...�ا�دم ب��

حالم ازت بهم � خورە...

عص�ا�� ام ...مواظب حرف زدنت �اش -
م  نذار ب�ش�� از این ازت کینه �ه...نکن دل �گ��

دگ�م و �ذار زن...گذشته رو فراموش کن...برد�ا...
تو ...شدم لعن�� من ازدواج کردم �چه دار ...�کنم

؟ هنوز دست بردار گذشته ن�س��

...ینمت� خوام ب�ام ب�...دلم برات تنگ شدە -

دی از ن� خوام ر ...من ن� خوام ب�ینمت...ن�ا...
گذشته ی نک�ت �ارم توی زندگ�م �اشه
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:پوزخندی زدو گفت

!فکر م�ک�� ن�ست؟ -

ذاریا�ه تو �...دارم س� م�کنم که ن�اشه...

!سکوت کرد

الوو...

وع کرد �ه حرف زدن �� � :خشمگ��

وق�� �ا�ای من ...وق�� �ا�ات کوروشه -
روغ و وق�� �ا د...وق�� من �� عموتم...عموته
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ە مال�دی ...وق�� ...دغل �ە ��ە رو ش��

:صدام و �اال بردم

توروخدا ادامه ندە...�سه �سه...

�ا  حالیته...� فه�؟؟؟...��ە ورشکست شد -
برو و آ...تو ��ە مقدم رو ورشکست کردی...نه؟

بود ا�ه �ا�اش ن...حی��ت اش و �ه �اد دادی
لفدو�� �خاطر طلب  هاش �ا�د میوفتاد گوشه ه
 اوفتادی توهم �ا �ه �چه � اومدی �ه �ای من �

ارارو که دست �کنم تو جی�م و �ه جوری طل��
دست �ه � کنم

� �ارون گونه هام و خ�س �  کردند و �� اش�ام ع��
.اخت�ار هق � زدم
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تو �ه حیوون�ی�� ...عو�� هس�� ...�ه...تو...

مثل ...؟؟من حیوونم �ا تو دن�ا ...من �ا تو؟؟؟ -
فکر  اینکه عادت نداری �ه �ارا�� که کردی

� عشق ات �ه �� ...ک��  � فکر کن بب��  مقدم �ش��
ە �ا گندا�� که �ه زندگ�ش زدی ب�ش��

:جیغ زدم

د�گه ن� خوام صدات و ...خفه شووو...
 خودت و ...د�گه ن� خوام ب�ینمت...�شنوم

...کوروش و �ا�ات ب��د �ه جهنمممم

 چند لحظه ای � جام موندم و . قطع کردم
....فقط اشک ر�خته ام
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 افتادە؟؟؟...خانوووم_ 
�

اتفا�

ا� کردم و �ا صدای آقا رحمت اش�ام و تند تند �
...برگشتم

نه برو تو اقارحمت...

...رفت

� و �از کردم حوطه �شستم و وارد م. در ماش��
� و توی �ارکینگ �ارک کردم. شدم . ماش��

ە رو چ رخوندم و خ��دهارو برداشتم بزور دستگ��
...ردمدر اتاق خواب و �از ک. وارد خونه شدم

� خواب بود �نه � در�ارو روی جناق س. حس��
روی  اش گذاشته بود و �ق�ه ی �دن کوچولوش
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� �در خو�� بود. �اال تنه اش بود اشقانه ع. حس��
 مش. در�ارو دوست داشت

�
�مون اون برای زند� ��
�� منت و . هر�اری از دست اش بر � اومد � کرد

...توقع

...اون �ه مرد همه �� تموم بود

ت�ه هر � د�گه جای من بود روزی هزار مر 
� اش و ت ا اخر خداروشکر � کرد �خاطر داش��

ی از خدا ن� خواست � ه من �. عمر د�گه چ��
...خائن �ه خ�انت�ار �ه دزد

� چ��ار �  کردم؟من کنار آدم خو�� مثل حس��

ز همون اصال مگه من جا�� کنار اون داشتم؟ ا
اشق اش حق داشتم ع. اولم این عشق اش��اە بود

دم هارو �شم چون اون قا�ل�ت این و داشت که آ
...اما اش��اە کردم. عاشق خودش �کنه
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 که آر 
�

وم آروم داشت �ا�د تا بو � بردم از اتفا�
 رفتم �� توی قل�م رخ � داد رهاش � کردم و �

ار شا�د ا�ه اون موقع خودم و کن. زندگ�م
.  کرد� کش�دم �ا�ا هیچ وقت من و طرد ن�

د تو گوشم � ...فوقش دوتا م��

است ن� تو�ست �خاطر �اری که دلم ن� خو 
ونم کنه که ...انجام �دم از خونه اش ب��

�� ام که من مق� تمام اتفاقا. تقص�� خودم بود
مام ندونم از حاال تا آخر عمر �ا�د چوب ت. افتاد

د تاوان �ا�! حقمه. �ار�ا و جاهل�ت ام و �خورم
...�س �دم

اشت د �ا تکون خوردن ل�ای در�ا که ظاهرا
�ا�  اش�ام و . خواب �ستونک و ش�� و � د�د
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� گذاشتم و �ه. کردم  خ��دهارو روی زم��
� جداش کردم. سمت اش رفتم و  آروم از حس��

...توی �غلم گرفتم اش

� پهلو �ه پهلو شد ...حس��

. و �ستمپتو رو روی شونه اش کش�دم و آروم در 
. تمروی صند� �شس. در�ارو �ه اتاقش بردم

ش ش�شه ش�� اش و برداشتم آروم توی ده�
دو � خورد. گذاشتم � ...م�ک م��

ە شدم و  �ه صورت ت�ل م�ل خوش�لش خ��
د ...�غض �لوم و درهم ف��

� دو�� مامانت آدمه ...عشق مامان...
�دو�� م...� دو�� �ا�ارو اذ�ت کردە؟....�د�ه؟

رو  مامانت ل�اقت بودن کنار تو و �ا�ا�� 
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غلم �اش �ه خوردە بزرگ�� بودی �...ندارە؟
مه �� � کردی و � گف�� مامان غصه نخور ه

...درست � شه

...و ای �اش واقعا همه �� درست � شد

ند تند ��ــــع روم و برگردوندم و ت. در �از شد
...اش�ام و �ا� کردم

� آروم پچ زد :حس��

!� اومدی؟!...دن�ا -

:برگشتم و �ا ل�خند بهش گفتم

تازە...
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. شستجلو اومد صند� گذاشت و رو �ه روم �
...دست در�ارو تو دس�ش گرفت و بوس�د

حسا��  اصال از خواب پ��دم د�دم در�ا ن�ست -
ش �دە بتول خانوم رو ...ترس�دم ا�ه اون  خدا خ��

دم � اوفتادم ر  � و دس�تانبود سکته ی ناقص م��

ت چ�ه فک کردی د...عه خدا نکنه دیوونه... خ��
و دزد�دن آرە؟

:آروم بوسه ای �ه لپ اش زدو گفت

م خوش�له � ترسم دزد مزد ...ارە - ب�اد  دخ��
�ش ب��
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:�ه شو�� گفت

جلوی در  �ادم بنداز �ه چندتا نگه�ان �ذارم...
چهار چش� اطراف و ب�ان

:تیهو �اهام چشم تو چشم شدو �ا اخم گف

!�از که گ��ه کردی -

...نه �ا�ا!...گ��ه؟...

...اینجوری �امن حرف نزنا -

چجوری؟...
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نم �ه جوری که حس کنم نفهمم ن� فهمم ز  -
نم چته �گو ب�ی...�شسته �ه دل س�� گ��ه کردە

هوم؟

!ه��� ...

کردی؟  اها �خاطر ه��� �شس�� زار زار گ��ه -

� زار زار چ�ه؟...  دوقطرە اشک!...عه حس��
شمای تو که م�دو�� چ...ر�ختم تموم شدو رفت

ا خوا�م من حال�شون �ه طور�ه آدم حس م�کنه �
� آد �ا گ��ه کردم

دو قطرە اشک و واسه �� ر�خ�� هان؟ -

��ه ام در�ارو ن�اە کردم گ...تنها بودم...ه��� ...
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گرفت

و از ش�� . یهو ترس�دو ن�اهش و �ه در�ا داد
ون کش�دوگفت :دهن اش ب��

هان؟!...تب دارە؟!...چش شدە �چه؟ -

. شد در�ارو توی �غلش گرفت و از جاش �لند 
ە شدم و  تا اسم در�ارو ش��د من. بهش خ��

!فراموش کرد

. داز اتاق خارج شدو بتول خانوم و صدا ز 
ترس �اهم  صداهاشون و � ش��دم که �ا نگرا�� و 

م و �اشدم و توی آینه خود. صح�ت � کردند
:ز�ر لب گفتم. ن�اە کردم

اوار� تنها�� و غ���� ... ...تو ��
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:از اتاق خارج شدم و گفتم

ردنم گ��ه ک...نگران ن�اش�د...ه��� اش ن�ست...
...دل�لش در�ا نبود 

ە ن�ام  همه جا غرق سکوت شدو هردو خ��
. موارد اتاق خواب شدم و درو �ست. کردند

. وش�دمل�اس هام و در اوردم و ل�اس راح�� پ
دم و �شتم شونه ام و برداشتم و موهام و شونه ز 

...ر�ختم

دو �ه سمت تخت رفتم که �خوا�م در �از ش
� اومد داخل :ت�ا اخم جلو اومدو گف. حس��

 که وق�� داش�� � رف�� !...چته هان؟...دن�ا -
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برگشت�� چت شد یهو ...حالت خوب بود
...هووم؟

من خ��م...ه��� ...

:صداش �اال رفت

م این صدر �ار بهت گفت!...�ازم گفت من خ��م -
تو گوشت  �لمه رو وق�� حالت �دە �ه ز�ون ن�ار 

ە که نم��

هش �م و روی �الش گذاشتم و �� اهم�ت ب
و پتورو اومدو کنارم دراز کش�د. چشمام و �ستم

...روی شونه هام برد

:ل�اش و �ه پ�شون�م چسبوندو پچ زد
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� ...زندگ�م - دلم ن� خواد غمگ��
وتامون �ذار هرد...حرفات و �ه من بزن...ب�ینمت

هر دو  �ذار ...�ش�ن�م و غصه ی درداتو �خور�م
� �اش�م و �اد چرا ت...�اهم گ��ه کن�م و غمگ��

؟ ی حرفات و بز�� �زی  چرا همه اش...ن� گ�� م��
تو خودت؟

م از گوشه چشمای پر از اش�م و �از کردم و اش�ا
�ه  اخه من �ا�د . ی چشمم چک�دند روی �الش

�ارم معلوم ا�ه ح�� �لمه ای �ه ز�ون ب. تو �� ��م
 اش خوش ب�نانه. ن�ست �عدش چ��ارم � ک�� 

ون و   گورم و  اینه که از خونه پرتم � ک�� ب��
�

م��
...�م کنم برم رد �ارم

�ن اما من حق این و ندارم که �ش�نم و � ه به��
�ال��  و تو حق داری هر . عکس العملت فکر کنم
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نزنم و  که دلت � خواد � من ب�اری و من دم
ی ن�م � ...چ��

ا�ه ...ا�ه �ه روزی من نبودم...ا�ه �ه روزی...
 واسم افتادو مردم

�
ها�� که تمام حرف ...اتفا�

که � گن   اما این...�شت �م � زنند و �اور کن
اور اون تورو ن� خواست و دوست نداشت و �

 � �اشه؟...نکن حس��

 دو�ستم و من �. تو فکر بودو فقط ن�ام � کرد 
رە س� �ا شا�دم دا. دن�ال دل�� برای حرفام

حا� بهت زدە در . م�کنه متوجه �شه �� گفتم
� بودم مع�� ه�چکدوم از حرفا م و که مطم��

:نفهم�د �غلم کردو گفت

�اااد�گه �شنوم این حرف و بزن...خدانکنه -
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دم و فقط اشک ر�خ ...تم�ل�ام و روی هم ف��

...چند روزی

 ام که � شد اسمش رو �دت��ن روزهای زند 
�

�
دو�ارە من �ه . گذاشت گذشت و تموم شد

ش کنم حالت اول�ه برگشتم و س� کردم فرامو 
وی حرفای برد�ارو تمام تمرکزم و �ذارم ر 

 ام
�

...زند�

...

ی دوما� گذشت و خداروشکر از برد�ا خ�� 
. ودممنم �ه خو�� و خو�� �گرم در�ا ب. �شد

کت �درش مشغول �ه �ار شد � توی �� و حس��
� �ار �درش شد هم خ ودش هم �اعث رونق گرف��

فت کرد دشون �ا ح�� برند ها�� که قراردا. پ���
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� لغو شدە بود اومدند و دو� کت حس�� ارە ��
...�اهاش قرار داد �س�ند

فت اوضاع خ�� خوب شدە بود �ع�� � شه گ
� مثل گذشته � رفت � �. عا� بود ارو حس��

. گذرونهمجبور نبود تمام وقت اش و توی خونه �
. ود�مهمه امون حالمون خوب بود و خوشحال ب
ود و من از همه ب�ش�� حالم دگرگون شدە ب

� و �مرنگ شدن فت �اری حس��  �خاطر پ���
...نسا�قه ی �دش که دل�ل اش من بودم و م

از  اون �ا تالش خودش داشت سا�قه ی �دش و 
� � بردو ای �اش منم � تو�ستم ب هش �مک ب��
ی که � خوا � که . د برسهکنم که زودتر �ه اون چ��

� و �مر ش کن حداقل �ه خوردە از �ار سنگ��
نبود  اون مردی. اما نه. عذاب وجدانم �م �شه

�ذارە  که �خواد من و وارد فضای �اری کنه و 
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...دهن �ه دهن مردای د�گه �ذارم

� که فضای خونه رو  پر  �ا ش��دن صدای حس��
. ودکردو مشغول گپ و گفت �ا بتول خانوم ب

و �شته  تند گوشوارم و گوشم انداختم و موهام
خودم  ن�اە نها�� از توی آینه �ه. ام ر�ختم

...انداختم 

�ام رژ قرمز خوش رن�م و برداشتم و روی ل
و �ا�س و اومدم که درش و ب�ندم �ذارم ت. مال�دم

. مد توبرم �ه استق�ال اش که در �از شدو او 
...ل�خندی روی ل�اش �شست و درو �ست

...دن�ا خانوم...�ه �ه -

�ا  موهای �ه ور صورتم و �شت گوشم بردم و 
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:عشوە گفتم

سالم...

:اورد گفتجلو اومدو درحا� که کت اش و در � 

سالم �ه روی ماهت -

و  رفتم و کت اش و ازش گرفتم و گونه اش
...بوس�د

خسته ن�ا�� هم�م ...

� و �اال � شد ت �مد �ه سم! ن�اهش روم �ای��
...رفتم و کت اش و توی �مد آو�زون کردم
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هن �لند و مدل ما�...خ�� ممنون -  پ��
مهمو�� جا�� � خوای بری؟! پوش�دی

...نه واسه شوهرم پوش�دم...

:�ه چر�� زدم و گفتم

بهم م�اد...

:�ا ل�خند مرموزش جلو اومدو گفت

مگه � شه ن�اد؟ -

ی بود  که طعمه   ن�اە اش که دق�قا مثل ن�اە ش��
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عمه ی اش و پ�دا کردە و هر آن ام�ان دارە ط
هن اش و د�مه های پ�� ! ب�چارە �لع�دە �شه بود

کرد روی   �از کردو �ا �ه حرکت درش اوردو پر�ش
...تخت

ب�ا اینجا ب�ینم -

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

نم�ام...

دم دستم و گرفت و تند �ه سمت خودش کشون
.که خندم گرفت

من که میتونم بزور ب�ارمت...نم�ای؟ -
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ن �� آروم �� از دستاش و �شت �مرم بردو �ا او 
 که موهام �شت گوشم برد و درحا� که دس�� 

� لغ�  �شت �دە �مرم بود آروم �ه سمت �ای��
انه �ه چونه ام و گرفت و ل�ام و وحش�. � شد

 �ه سمت تخ. دندون کش�د
�

ت �� خ�ال خست�
....روی ل�ه ی تخت افتادم. بردم

ر جای جای صورتم و غرق بوسه کردو من د
روی این  مقا�ل تک تک حر�ات اش �م � اوردم و 

...که خودم �س�ارم بهش مصمم  تر � شدم

ادو روی تخت هل ام د. ز�پ ل�اس و �از کرد
ون کش�د �دنم  روی! ل�اس و قلف�� از تنم ب��

وع کرد �ه بوس ه زدن و �م خ��د و از ز�ر �لوم ��
� تنه ل�اش و حرکت دا نفس . د�م �ه سمت �ای��

های چنگ توی مو . هام �ه شمارە افتادە بود
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...اش کردممش� اش فرو بردم و �ه ادامه �ش��ق 

...

 ان�ار
�

شت دو�ست ک�لو سنگ � از فرط خست�
ورم � کرد �ه �ل� های �اال�� ام آو�زون بود و مجب

� چشمام � دست اش و آروم �شت . �س�� حس��
:کتف لخت ام لغزوند و آروم پچ زد

دخ�� خوب -

:ب زدم�� این که س� کنم چشمام و �از کنم ل

�� که د... � مردا�� حرف م�� وست چرا مثل پ��
� ازش �ار کش� � و تا تو�س�� ە دخ�� گرف�� دن دخ��
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هم دم نزدە

 تو �لو خندی و درحا� که �شت گردنم و 
:� بوس�د گفت

 دخ�� خو�� بودی س� کن خ��م...اوووم -
...�مو�� 

� دست اش روی گودی �مرم �شست و �ا ر�ت
� حرکت داد ق�ل  .تح��ک کنندە �ه سمت �ای��

وع کنه پ هلو �ه پهلو این که دلش �خواد دو�ارە ��
:شدم و رو کردم بهش و گفتم

ا� آرا�شم و که �...ل�اسم و که در اوردی...
ر گوشوارە ام و هم �ا دندونات ج...کردی
ه حاال خ��ه گوشم زخم �شدا وگرن...دادی
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ت و االنم خوا�م م�اد حوصله ا...� کشتمت
ندارم �اشو برو

ت و خند�دو این �ار دست اش روی کشمم �شس
� حرک�ش دا ق�ل . د�ا همون ر�تم �ه سمت �ای��

م هل اش د :ادم و گفتماینکه تحت تاث�� قرار �گ��

� ذاری �خوا�م �ا نه؟...

...�ا نه -

:خند�دم و گفتم

مسخرە...
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 �  اش و �ا خندە خودش و جلو کش�دو �دن سنگ��
و  ن�اهش و روی گوشام. مماس �ا �دنم کرد

...گردنم چرخوند

!چ�ه؟...

 �د�ش و �لند کردو ملحفه رو دور خودش
�ه  �اشدم و ! پ�چوند و �ه سمت ک�ف اش رفت

�قه اش  ساح� �لند پوش�دم و موهام و از ز�ر 
ون کش�دم و �شتم ر�ختم ی �ه �ا کنج�او . ب��

:سمت اش رفتم

... � !حس��

وم برگشت و جع�ه ی جواهرا�� رو رو در ر 
!گرفت
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فتم و ن�اهم و از جع�ه ی �مه ای خوش�ل گر 
:ن�اهش کردم و متعجب گفتم

!این چ�ه؟...

� دوس داری - ...�ازش کن بب��

. گرفتم  آروم دستم و جلو بردم و جع�ه رو ازش
 �ا ظاهر شدن ست نقرە. درش و �از کردم

ار خوش�ل درست رو �ه روی چشمام �� اخت�
 روی ل�ام �شست

�
.ل�خند پر ذو�

... � ...وای چقدر خوش�له حس��

� گذاشتم و گردن�ند ا ش و جع�ه رو روی م��
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...برداشتم و ن�اش کردم

ی گردن�ندی �ا هفت الماس سف�دو کوچولو 
.خوش�ل

ه بود و الماس وس� �ه خوردە بزرگ تر از �ق�
� ز��ا�� اش و ب�ش�� کردە بود اهم و از ن�. هم��

ردمگردن�ند گرفتم و داخل جع�ه رو ن�اە ک

� . دس�بند و گوشوارە هاشم الماس داش�ند حس��
� اش ن ش و برداشت و �ا برداش�� �اهم و از انگش��

...جع�ه گرفتم و �ه اون دادم

مر�...خ�� قشنگه عشقم...

و توی انگشتم  دستم و گرفت و �ا ل�خند انگش��
:فرو برد و �ا خندە گفت
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جرای آخ آخ چقدر دلم تنگ شدە بود واسه ا -
دو�ارە ی این صحنه

؟...
�

کدوم صحنه رو م��

� انگش�� دس�ت کردن د�گه - هم��

 و لمس دستم و ن�اە کردم و الماس روی انگش�� 
:کردم و گفتم

 تو مواظب �اش دلت هوس فرو بردن انگش�� ...
وهاتو انگشتای کس د�گه رو نکنه که تک تک م

� کنم کچل �� 

:�ا خندە گفت
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چل واال ما از خدامونه بزن�م �لمون و ک -
...واسه تن�ع خ��ه...کن�م

ذاشت زد �ا اخم تند ن�اە کردم که قد� عقب گ
...ز�رە خندە

 خون ب�ا �خدا �ه �ار د�گه از این حرفا بز�� ...
...� کنم

...خون �ه �ا کن ب�ینم -

م و �ا عص�ان�ت در اوردم و تو  ی جع�ه انگش��
:اش گذاشتم و گفتم
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...نه این و � خوام نه...ن� خوامش ...

نه؟ -

:ن�اهش کردم و گفتم

نه تورو...

ن�ت ل�خند از روی ل�اش پر کش�دو �ا عص�ا
:گفت

د�گه �شنوم این �لمه رو �ه ز�ون  -
اب خورد د�گه ن�ینم �ا �لمات عص...ب�اری هااا

...کن �ازی ک�� هاا
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تو عصاب منو خورد � ک�� ...تو...

تو ...من خ�� غلط کردم خ�� ب�خود کردم -
 

�
...حق نداری �ه من ��

ردم و �ا خندە جلو رفتم و �ا ل�ام خفه اش ک
م بردو دست اش و �شت �مر . نگذاشتم ادامه �دە

ا �ا صدای گ��ه ی در�. �ه خودش چسبوندم
:خودش و ازم جدا کرد و گفت

فک کنم ب�دار شد...ق��و�ش برم -

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

ق��ون منم برو...
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�م خند�دو �ش و توی گردنم فرو بردو مح
...بوس�دم

تو تموم زندگ�ه م�� حسود خانوم -

� گفته من حسودم هان؟...

 ازم جدا شدو �ه سمت �مد رفت و مشغول
...پوش�دن ل�اساش شد

شواهد که اینو م�گه -

من اصال هم حسود ...شواهد غلط کردە...
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ن�ستم

 ...�اشه -
�

آروم �اش...�اشه شما راس م��

ا�ه تو �ذاری...آرومم...

بوس�د و  جلو اومدو آروم و طوال�� پ�شو�� ام و 
:آروم پچ زد

ق��ونت ش�ل ماهت برم انقدر حرص  -
 رو  �خدا که تو ن�ا�� من ه��� این...نخور

�
زند�

� فه�؟...ه��� ...ن� خوام

...دستام و دور گرد�ش برم و �غلش کردم

: �ا ق�افه ای پر �غض گفتم
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...منم ق��ونت برم...

:قفل دستاش و دورم مح�م کرد و گفت

ر مه��ون � �� چقد...ن�اش کن توروخدا -
دوست داشت�� تر � �� 

:ازش جدا شدم و �ا اخم گفتم

؟... مگه من مه��ون ن�ستم؟؟؟!...�� گف��

:گفت  دستاش و �ه �شانه ی �سل�م �اال بردو 

هس�� ...هس��  ..چرا چرا  -
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ە چ رخوندو تا اومدم حرف بزنم �ا خندە دستگ��
ات و برگشتم و �ا ل�خند جع�ه ی جواهر ! رفت

�� �ه تک جلو رفتم �عد �ه ن�اە طوال. ن�اە کردم
 تکشون درش و �سته ام و توی کشوی عس�

...گذاشتم که �عدا �ذارم �اوصندوق

...از اتاق خارج شدم

نوم و �ا ش��دن صدای اف اف کنج�او بتول خا
�ه ن�اە که داشت � رفت که جواب �دە ب�ینه ک

...کردم

� داخل...�له �له_  ...�فرمای��

� داخل؟ !�فرمای��

...چرا �� اجازە، اجازە ی ورود داد؟
2913



:جلو رفتم و متعجب و کنج�او گفتم

� بود بتول خانوم؟...

... رگ�ه آقای جوون بودن �ا �ه دست �ل بز _ 
� �� عموتونن ...گف��

قه خون توی ر�ام منجمد شدو چشمام از حد
ون زد تند گفتم :ب��

درو که �از نکردی؟؟؟...

:هول شدە گفت

!...�از کردم خانوم...�از_ 

2914



ه پرس�د داشت گ��ه ام � گرفت که �ا سوا� ک
:�ه خودم اومدم

!ن�ا�د �از � کردم؟_ 

ونه عبور ق�ل اینکه برد�ا �خواد از در ورودی خ
تا . �اد توکنه دو�دم �ه سمت در که از نگذارم ب

ە رو چرخوندم �شت در بود ل و دست �! دستگ��
ە �ه سمت ام گرفت و �ا ل�خندی که جز ت � رس چ��

:د�گه ای و بهم منتقل ن� کرد گفت

چطوری تو ...سالاام دخ�� عموی �لم_ 
؟ ...خو��

اش من فقط خش�م زدە بودو ن�اهم قفل چشم
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تا�ام و بودو اون �� اهم�ت �ه ن�اە ترس�دم � 
:برانداز کردو گفت

ماشا� �عد زا�مانت ذرە ای تغی�� _ 
همون خوش�� هس�� که بودی...نکردی

� فضا رو پر کرد :صدای حس��

!ک�ه بتول خانوم؟ -

�� عموی خانوم اومدن_ 

ل دادو وارد شد
ُ
برد�ا درو ه

 �کنم برم �ه عرض اد�� ...اوە اوە آقای مقدم_ 
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موت توهم ب�ا تو �� ع...زشته دمه در نه؟
؟  اومدە خونت ها ن� خوای ازش �ذیرا��  ک��

:�ا عص�ان�ت پچ زدم

ورت و �م زهرمار � ذارم جلوت کوفت ک�� و گ...
ک�� 

:ل�م و کش�دو گفت

��� که زهر مارم �ذار _  ی جلوم شما انقدر ش��
م این ...مدمحاال که تا اینجا او ...من جا�� نم��

ا نه؟اومدن �ا�د �ه ن��جه ای داشته �اشه �

نه ی �مشو از خو ...ن��جه اش �خورە تو �ت...
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ون ...ه�ن� خوام ب�ینمت � ف...من برو ب��

ش�من �� اهم�ت ن�اهش و ازم گرفت و وارد �
� سالم. شد و  صداش و � ش��دم که �ا حس��

�ش  درو ک���دم و �شت. احوال پر� � کرد
رفتم

� و  ن�اە  بزور ل�خندی روی ل�ام اوردم و حس��
� ابروهاش. کردم  اون برعکس من اخ� ب��

:�ه م�ل اشارە کرد. �شسته بود

� اقای موحد - �فرمای��

:دپوزخندی زد و ز�ر لب پچ ز . برد�ا �شست
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...خندە دارە...موحد؟_ 

� �شستم و �ه برد�ا�� که هر  آن ام�ان  کنار حس��
ار�ام و داشت دهن کث�ف اش و �از کنه و گند �

واسمون  بتول خانم. ب��زە رو دار�ه چشم دوختم
� ب�نمون گذاشت ر ذهنم انقد. چای اورد روی م��

!درگ�� بود که �ادم رفت ازش �شکر کنم

ماشا� چقدم بهم م�این_ 

...وردم�اصدای برد�ا ل�خند زور� روی ل�ام ا

ین ب�ار�ن ــ خب این دخ�� کوچولوتون و ن� خوا
ب�ینم 
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دن �ه یهو فکر این که ممکن واسه آس�ب رسون
�ل از این که ق. در�ا اومدە �اشه از ذهنم عبور کرد

 بزنه تند گفتم
�

� حر� :حس��

...خوا�ه...

�ه ی در�ا چند ثان�ه ای نگذشته بود که صدای گ� 
:برد�ا �ا خندە گفت.�لند شد

...ــ فک کنم ب�دار شد

� از جاش �لند شدو گفت :حس��

...ـ من برم ب�ارمش
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...رفت

� اش مط � شدم ن�ا� بهش انداختم تا از رف�� م��
:رو کردم �ه برد�ا و حر� پچ زدم

�اشو ...ن؟�گو ب�ینم واسه �� اومدی اینجا ها...
ون  �مشو از خونه ی من برو ب��

�اد؟ اومدم �ادت نم...ـ گفته بودم م�ام �ه د�دنت
�ه �ی �ه دخ�� عموی خوش�لم بزنم 

ن نگف�� �عدشم تو �� �� دار شدی و �ه م...د�گه
بور شدم مج... � �ه دن�ا اومد که ب�ام ب�ینمش

...خودم ب�ام �� معرفت

 من که م�دونم �� تو اون ذهن کث�فت...
ی  � گذرە چای تو خوردی �ا � �� م��
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فهم�دی؟

...ـ نچ نفهم�دم 

�ا اومدن بتول خانم حرفم و قطع کردم

� گذاشت  م�ل �ه �ش�� . پ�ش دس�� هارو روی م��
:تمتک�ه دادم و ل�خند خشک و یخ �سته گف

چه خ�� از عمو خ��ه؟...

ە اش خ�� ـ ارە اونم خ��ه دلش واسه برادر زاد
ەتنگ شدە این روزا همه اش �اغتو م�گ ��

� هم اومد چند دق�قه ای گذشت که حس��

...فتبرد�ا �اشد و جلو ر . در�ا تو �غلش بود
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ــ ب�ینمش

:روش زوم کردو گفت. در�ا رو �غل کرد

ــ عروسک ن�ست ِاە �ا نن؟

� هم اومد و کنارم �شست. �شست هم ن�ا. حس��
وع کرد �ه دست. قفل برد�ا بود و �ا زدن  در�ا ��

هاش بهم گرە یهو ابرو . و پ�دا بود تازە ب�دار شدە
ی رو زمزمه کرد که ه � ر چقدر خوردو ز�ر لب چ��

...س� کردم متوجه �شم �شدم که �شدم

�لند  عص�ا�� از جام. برای چند لحظه ترس�دم
و . شدم و �ه سم�ش رفتم ن اش از تو �غلش ب��

کش�دم
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�ارە برگشتم و روی م�� که �شسته بودم دو 
�شست 

داشت و �عد از �ه ن�اە طوال�� قهوە اش و بر 
� شد دت تو تمام م. مشغول گپ و گفت �ا حس��

که   فقط ن�اهشون � کردم و ت�ش قل�م بود 
....لحظه �ه لحظه ب�ش�� � شد

��� � کرد ف قط واسه برد�ای عو�� �� خودش��
� صم�� �شه ر�ا چشمم �ه د. این که �ا حس��

افتاد تو �غلم آروم  خواب�دە بود

... اشدر�ا خواب�دە من برم �ذارم رو تخِت ...

�اشه ع��زم برو -
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� از دست حرفای ب�خودی برد�ا خست ه حس��
�ذار خودم  اما در مورد این که. شدە بود و �الفه

ی نگفت � م تو اتاق چ�� این که  مثل! در�ا رو ب��
�ه . ذارەاونم ن� خواست منو �ا برد�ا تنها �

...سمت اتاق رفتم

توی در�ارو آروم روی تخته اش گذاشتم و پ
. ش�دمصورت�ه عروس� اش و تا روی س�نه اش ک

. کردم  �ه ق�افه ی معصوم و �ا نمکه اش ن�اە
�ن   ح�� �ا فکر کردن �ه این که کوچک��

�
اتفا�

ش و دست ا. واسش بیوفته نفسم بند � اومد
�دم که آروم بوس�دم �ه خوردە تکون خورد ترس

ب�دار �شه

� از ات � �اورچ�� � هم �اورچ�� اق خارج واسه هم��
�من کردم ن�ا� �ه �ش. شدم و درو آروم �سته ام

� و برد�ا تو �ش�من نبودند !حس��
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ون کش�د انقد . ندان�ار که روحم و از �دنم ب��
ود که ن�ا�د پ�ش در�ا موندە بودم که �ادم رفته ب

� و برد�ارو تنها � گذاشتم دو�دم �ه  ��ــــع! حس��
خونه  � سمت آش��

� کجاست؟... � کجاست بتول !...حس�� حس��
� !...هان؟...خانوم ؟؟...حرف بزن�� ؟؟چرا سا���

مدام  بتول خانم �ا چشمای قلم�ه شدش ن�اهش
: آروم و بهت زدە گفت. روم � چرخ�د

 افتاد... ـ تو اتاقشونن فک کنم
�

!ە ؟اتفا�

اتاق  �� این که وا�سم جوا�ش و �دم �ه سمت
گ..خواب رفتم ��ــــع درو �از کردم
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؟... � حسی��

:ن�ام کردو گفت

!ـ جانم؟

حر�ا�شو ز�ر نظر گرفتم

؟... !خو��

؟ ـ ارە تو خو��

برد�ا رفت؟...

2927



موی تو چه �ا�ا این �� ع...ـ ارە خداروشکر رفت
اصال �اهاش حال ...آدم عصاب خوردکن�ه
اصال...نم�کنم

ی ک...منم �اهاش حال نم�کنم...به�� ... � ه چ��
نگفت؟

!ـ در موردە ؟

ه��� �� گفتم...

م و بهش عج�ب بود ا�ار م�کرد شمارە ا...ـ اها
�دم
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:شوکه گفتم

!ندادی که؟...

ـ دادم

ترس و  ن�ا� �ه ق�افه ام انداخت و �ا د�دن
:دلهرە ام گفت

!ـ ن�ا�د � دادم ؟

...فقط...مهم ن�ست... نه نه...

ـ فقط �� ؟
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م��م  اصال ...ا�ه زنگ زد جوا�شو ندە �اشه؟...
�گه �� د...چطورە خط  ات و عوض ک�� هووم؟

بنداز رو گوش�ت

:شوکه گفت

شو�� � ک�� د�گه نه؟ -

...ها؟...

:کوتاە خند�دم و گفتم

و فقط ت...جدی نگ�� ...ارە ارە شو�� بود �ا�ا...
جواب برد�ارو ندە ا�ه زنگ زد
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!ـ چرا اونوقت ؟

جلو رفتم و �غلش کردم

ر ازش خوشم نم�اد دوست ندارم �اهاش د... 
...ارت�اط �ا�� 

د و �ا دستاش و دورم بردو روی موهام و بوس�
:لح�� پر از آرامش گفت

 د�گه
�

...ـ هر �� تو ��

شت دلهرە و ترس لحظه ای راحت ام ن� ذا
�ه  ش�شه ش�� تو دستم بود و . چندروزی گذشت

ک � زدو گه اونم آروم آروم م�. در�ا ش�� � دادم
 گداری وسط ش�� خوردن از ش�شه ش�� دل
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� کندو واسم � خند�د

درحال  درواقع. �� �ا خندە هاش ذوق � کردم
 �  ذوق مرگ شدن بودم که، یهو متوجه حس��

فت �ا  .شدم که داشت �ه سمت در خرو�� م��
:صدای �لند گفتم

ی؟... ع��زم جا�� داری م��

!دست �اچه شد. � جاش وا�ساد

اد�ه سمتم اومدو توی چهار چوب در وا�س

م �ه هوا�� عوض کنم...ـ ارە !...�امزود م... م��

 اومد�مخب وا�م�ستادی منو در�اهم �اهات �...
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م پ�ش �� از د وستام �ه ـ نه اخه � راهم م��
�مکش   مش�� واسش پ�ش اومدە ب�ینم � تونم

، قول م...کنم � � اذ�ت � ش�� �دم فردا شما ب�ای��
�اهم ب��م

:تو فکر گفتم

مواظب خودت �اش...�اشه...اهااا...

دا شه که اومد که ازم ج. ل�ام و بوس�د.جلو اومد
� �اشدن �اعث شد عمیق و ط وال�� �اشدم و هم��

ردو �ا آروم خودش و ازم جدا ک. ل�ام و ببوسه
:خندە گفت

جلوی در�ا؟ -
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:گوشه ی ل�م و گ��دم و �ا عشوە گفتم

ار داریالبته ا�ه واقعا �...برو �ه �ارت برس...

!منظورت چ�ه؟ -

ه��� برو...

م واست؟ ی الزم نداری �گ�� � ـ چ��

نه برو عشقم...

. رفت خداف�� کرد و . روی موهای در�ارو بوس�د
�د جور تو فکر بودم
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� �ار احساس کردم دارە درو  غ م�گه و �ه برای اول��
ی و ازم پنهان � کنه � !چ��

در�ا د�گه م�� �ه خوردن ش�� نداشت 

ش �ه تو �غلم گرفتم و �ه ح�اط �ش�� بردم ا
�ه هامون خوردە قدم زدم و هوای تازە رو وارد ر 

ای �از دست کرد�م در�ا �ا د�دن �ل و گ�اها و فض
د و � خند�د � :م و گفتملپ اش و بوس�د. و �ا م��

� من ق��ون ذوق کردنت برم من که توهم ع... ��
عاشق ح�اط �ش�� مو�� 

�عدش  م و �ه خوردە د�گه تو ح�اط �ش�� موند�
ردم که انقد �ا در�ا �ازی ک. برگشتم تو خونه

دم و بر . �شو روی شونه گذاشت و خوا�ش برد
خونه ر  � ...فتمروی تخته اش گذاشتم اش �ه آش��
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 � ی �ا� بتول خانم روی صند� �شسته بودو س��
تم و ز�ر رفتم و رو �ه روش �شستم و دس. � کرد

ە شدم :چونه ام بردم و بهش خ��

بتول خانوم...

جانم؟ -

نظرتون در مورد من چ�ه؟...

:کوتاە خند�دو گفت

...ـ �� ��م خانوم
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و خوب هر�� که � این مدت ازم د�دی و �گ...
...�ا �د

ی ند � ...�دمـ خانوم من غ�� خو�� از شما چ��

�اشه نگو اصال ب�خ�ال...

خونه رو در بر گرفت � سکوت اش��

ـ خانوم واسه شام �� درست کنم؟

...نم�دونم...

ـ فسنجون دوست دار�ن؟
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 ن� کنه هر�� �اشه ...اهوم...
�

فر�
دس�تونم درد نکنه...� خورم

�اشدم . �ه خوردە خسته بودم

� خونه ه...ـ خانوم من � خوام برم خ��د ست��
د�گه؟

ارە هستم...

فتمد�گه ر ...ـ �اشه من ایناروهم �ا� کنم

�اش...اهوم...

�ه سمت اتاق خواب رفتم
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��ــــع تر  صدای آالرم گوش�م و ش��دم قدم هام و 
س� گوش�م و از روی ع. برداشتم و وارد شدم

!برد�ا بود.کنار تخت برداشتم

!...پنج تماس �� �اسخ

صل تماس و و . قل�م داشت از جا کندە � شد
کردم

ـ سالاام دن�ا خانوم چطوری؟

ت ��م حالم چند �ار �ا�د به...�ه تو ر�� ندارە...
دات و ازت بهم � خورە ن� خوام ب�ینمت و ص

چند �ار؟...�شنوم هان؟

 
�

�� ن� � � �  ـ عهه چرا اینطوری حرف م�� حس��
 � کردە � فهمه داشته �ا چه غول دو �ی زند 
�

�
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هووم؟

:از ترس �ه ِمن و ِمن افتادم

منظورت ...منظورت ...
؟!...چ�ه ؟ � � !...حس�� حس��

برد�ااا!...اونجاست؟

...�فه� ـ ب�ا �ه آدر� که واست � فرستم تا 

ن؟من ه�جا نم�ام د�گه هم بهم زنگ نز ...

:اومدم که گو�� و قطع کنم که گفت

� اینجاست ...ـ حس��
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رچ آب ان�ار �ه �ا. نفس توی س�نه ام ح�س شد
.یخ روی �م خا� کردند

... 
�

!داری دروغ م��

م �ا نهـ آدرس � فرستم ب�ا ب�ینم دروغ م��

:داد زدم

برد�ااا...برد�ا...

...قطع کرد

...الوووو...الو...
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ردم و گو�� و از گوشم جدا ک. �غض کردە بودم
:گفتم

لعن�ی�� ...

اتاق  هر �� دم دستم اومدو پوش�دم ��ــــع از 
و�ه سمت در خرو�� رفتم خارج شدم

م خ��دا! ـ خانوم کجاا؟ من دارم م��

 �ه �اری واسم پ�ش اومدە �ا�د ��ــــع... 
انوم، در�ا رو هم �ا خودت ب�� بتول خ...برم

�ادت نرە �� ...مواظب اش �اش�ا
مواظ�ش �اش...گفتم
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و �دو تا � خ�ابون و �د. از خونه خارج شدم
نندە دادمسوار تا�� شدم و آدرس و �ه را. رفتم

ف �ه جلوی �ه و�ال�� رس�دم �ه سمت اف ا
رفتم 

 � ـ �ه �ه �فرمای��

درو �از کرد

وارد  راە ح�اط تا خونه رو ��ــــع � کردم و 
�  �ا د�دن ق�افه ی پر از �غض. خونه شدم حس��

تا پ�از ماجرارو وا سش تع��ف فهم�دم برد�ا س��
کردە

ام �از�ر �غضم ترک�دو اش�ام مثل �ارون از چشم
....شد
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� و گفت :برد�ا رو کرد �ه حس��

� ...ــ حاال � تو�� از خودش ب��

هن اش و و �ست و ز�ر لب گ :فتد�مه ی پ��

�قه ام و جرواجر کردی ��ە ی وح�� _ 

� �اشدو آروم �ه سمت ام اومد ه روم رو �. حس��
. کردم  خودم و برای هر ت�بی� آمادە. وا�ساد

رها کردن و  هر�� و �ا جون و دل � خ��دم غ�� از 
 � ...رف��

ز ن� خواستم ا. ن� تو�ستم ازش دل �کنم
م. زندگ�م دل �کنم ...از عشقم، از دخ��
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ان گناهام و من �ا�د مجازات � شدم  من �ا�د تاو 
توی . تاوان دونه دونه اشون رو. �س � دادم

...چشمای آ�� اش زل زدم

ام حرف ان�ار که حسی�� که چند ساعت ق�ل �اه
دم برای زدە بود و شا�د برای آخ��ن �ار بوس�

و ان�ار که آدم جد�دی ر ! هم�شه رفته بود
داشتم رو در روم � د�دم

...�ه آدمه دل شکسته ی پر از کینه

نه و ک� که د�گه ن� خواست دن�ارو �غل ک
وس�ش برای �ک�ار د�گه هم شدە بهش �گه که د

م �از ل�اش و از ه. ح�� محض دل خو�� ام. دارە
:کرد و �ا صدای �غض آلودش لب زد

...�گو که همه ی حرفاش دروغه...ـ �گو
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 اخه من �ا�د �� . لب هام قفل شدە بودند
 � گفتم؟

...تمام حرفاش حق�قت دارند؟. � گفتم نه

�� از  � گفتم من دن�ا�� نبودم که �ه دعوت
خواسته �ا دوستاش از اون مهمو�� � دراوردو نا

قش تو آشنا شد و تو �ه دل نه صد دل عاش
...شدی

هش �م موندە بود ب. فقِط فقط گ��ه � کردم
اما چه . مونهالتماس کنم که تنهام نذارە و کنارم �
ی  اون. فا�دە د�گه همه �� تموم شدە بود � چ��

ە �م که اون همه وقت ازش � ترس�دم �الخر 
اومد

:برد�ا پوزخندی زد

�اور  ــ گفتم که من به�� از تو � شناسمش
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ن� کردی 

� �ا صدا�� لرزون و �غض آلود �ا ع ص�ان�ت حس��
:غ��د

؟ �� � ار تو چ��...لعنت بهت...ـ چرا حرف نم��
 ام؟؟؟

�
من ...دی؟تو � بو ...کردی �ا من و زند�

دی؟چه گنا� کردم که تو تاوان گناهم بو 

خ�س  هق � زدم و اشک بود که تمام صورتم و 
دن ندارە وق�� فهم�د که ف�م قصد �از ش. � کرد

� ندارم  برای گف��
�

م رد شدو از کنار . و هیچ حر�
!رفت

:�ا گ��ه صداش زدم

.... � !حسی��
2947



حظه ای �� اهم�ت �ه راە اش ادامه � داد و ل
...دن�الش دو�دم. برنگشت حرفام و �شنوە

برد�ا دستم و گرفت و متوقف شدم

متنفر  چشما�� که ازشون. �ه چشماش ن�اە کردم
ه �ه چشما�� که متعلق �ه ک� بودند ک. بودم

ە که زما�� فکر � کردم اونقدر دوستم دار 
ە از همه چ�ش �گذرە ن�  دو�ستم �خاطرم حا��

ش انقدی هست که چ � شم عالقه ی نفرت انگ��
حو روی خوش�خ�� ام ب�ندە و �ه �دت��ن ن

م کنه ...�د�خت و حق��

� دندونای بهم چس��دش درحا� ک ه فشار از ب��
و ب�ش�� � ش :د گفتدست اش دور مچ ام ب�ش��
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ت و د�دم -  وق�� ...وق�� رنگ چشمای دخ��
 د�دم چشماش ش��ه اون شد فهم�دم برای

و �ار هم�شه از دس�ت دادم و د�گه برگش�� ت
ن�ست

دم گفتم � :درحا� که زار م��

د کردی دلت �الخرە زهرتو ر�خ�� زندگ�م و نابو ...
...خنک شد؟

:هق زدم و گفتم

م و داغم �مونه رو دل... تال� که �م��

چه دعا��  گرە ابروهاش �از شد و تازە فهم�د که
تم و از دس. براش کردم و چقدر دلش و آت�ش زدم
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ون کش�دم ��ــــع وارد م حوطه توی دست اش ب��
شدم 

� شدو حرکت کرد � � تازە سوار ماش�� ه حس��
� دو�دم �ه سمت ا ش قصد متوقف کردن ماش��

� خوردم و از درد صورتم جم :ع شدیهو�� زم��

...آاااخ...

� شد م تکه ای � زانوی شلوارم �ارە شد و مطم��
دم از جام �� توجه �ه در . از زانوم خراش برداشت

ارد خ�ابون �لند شدم و �ه دو�دن ادامه دادم تا و 
� افتا! شد �ازش و گرفت و رفت دم و روی زم��

وع کردم �ه گ��ه کردن و از  تمام زندگ�م. ��
...دست دادم
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ی ان�ار توی �لوم گ�� کردە بو  � د �ه �غض �ه چ��
 که تو تنها ک�. بزرگ دلم � خواست داد بزنم

 �  بود ای اینجور مواقع بهش پناە � اوردم حس��
م از �اش صبح جلوش و � گرفتم و ن� ذاشت

ون ...خونه بزنه ب��

 اما چه فا�دە تا � �ا�د �ا ترس و ل
�

رز زند�
ین که ک� تا � �ا�د ش�م و �ا خ�ال ا. � کردم

ە و  قرار ن�ست وارد زندگ�م �شه و گذشته ی ت��
� �ه تص��ر �کشه �  م و رو تارم و واسه ی حس��

اتفاق  �الش � گذاشتم دیر �ا زود �ا�د این
� افتاد

ش دیر �ا زود من واسه ی هم�شه از دست ا
�اخته  م�دادم دلم �دجور گرفته بود زندگ�م و 

د صحنه ای که واسه ی ند�دن اش چن. بودم
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رە اتفاق سال خودم و �ه آب و آت�ش زدم و �الخ
چند  تصاو�ری که ازشون وحشت داشتم و . افتاد

 دق�قه ی پ�ش درست جلوی چشمام �ه دست
...برد�ا �ه نما�ش دراومد

� برای هم�شه من و رها کرد و برا ی هم�شه حس��
ا�� که تو از ن�اە کردن �ه آدم. از من متنفر شد

بردم �ل�ه اوج خوش�خ�� بودند این �ار لذت ن� 
ه خونه تا�� گرفتم و �. از ته دل زار � زدم

خداحاف��  برگشتم تا واسه ی آخ��ن �ار از در�ا 
کنم

ا ک� پنج دق�قه ای جلوی در خونه موندم ام
ر اوردم و �ل�دو از توی ک�ف ام د! درو �از نکرد

اط تا مس�� ح�. توی قفل انداختم و وارد شدم
ە رو چرخوندم. خونه رو � کردم و وارد  دستگ��

خونه شدم
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ـ بههه دن�ا خانوم

م ن�اە کردم��ــــع �م و �اال بردم و �ه رو �ه رو 

وف�ا �� �ا د�دن ق�افه ی عص�� و انتقام جوی س
:اخت�ار بتول خانم و صدا زدم

؟...بتول خانوممم...ب... ؟؟؟بتول خانوم کجا��

ـ خودتو اذ�ت نکن ک� خونه ن�ست

م و اقا چ��ارشون کردی روا�� ؟؟؟بتول خانو ...
...رحمت

روا�� هم ...ـ بتول خانوم و آقا رحمت رفتم ددر
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خود�� و هفت جدو آ�ادت

رە خ��د و �اد بتول خانوم افتادم که قرار بود ب
ە رو چر . برنگشته بودهنوز خوندم ��ــــع دستگ��

ە دیوونه بو  د ممکن که جونم و نجات �دم دخ��
...بود بزنه �ه �ال�� �م ب�ارە

م د�دم و �ه ثان�ه نکش�د که دست اش و روی �لو 
ب�ش��  لحظه �ه لحظه. �ه دیوار چسبوندە بودم

سم دست اش و فشار � دادو نفس کش�دن وا
!سخت تر � شد

� دندونای بهم چفت شدش �ا حرص و   از ب��
:نفرت غ��د

کت بودم ـ عشقم و ازم گرف�� ،دوروز تو اون �� 
ز د�د�ش فقط واسه د�د�ش، تو انقد کثاف�� که ا
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تو �ه آشغا� �ه ...هم محرومم کردی
اشتم اخه تو �� داش�� که من ند...آشغاااال

؟...هان؟؟؟ �� داش�یی��

دە شد دندوناش آزار دهن دە تر از صدای بهم ف��
ی بود که � تو�ستم تصور کنم � اون چ��

م ،ن� ذار  ـ منم �چه ات و م نفس ازت م�گ��
� ...�ک��   برەن� ذارم آب خوش از �لوت �ای��

� �لمه ی  ر�ا چهرە ی معصوم د) �چه(�ا گف��
اون که گنا� . جلوی چشمام نما�ان شد

ای من دلم ن� خواست اون �اسوز گناه. نداشت
...که شد. �شه

� بودم ا�ه از ز�ر دستای سوف�ا ج ون سالم مطم��
� برای هم�شه ولم �  م حس�� کنه و از �ه در ب��
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...د�دن در�ا محرومم م�کنه

...دلم برای در�ا � سوخت

دری رو اونم مثل من �ا�د طعم وحش�نا� �� ما
م. � چش�د و غصه � خورد و ن�ینم  ای �اش �م��

...اون لحظه رو

:بزور لب زدم

کجاست ؟...ک... در�ا...در�ا...

ون �لفت ـ عف��ته معلوم ن�ست چ��ار کردی که ا
ن� ذارە ، �ه الق�ات، �ه لحظه هم �چه اتو تنها 

... گرفتمن�ی�ست ا�ه بود زودتر از تو جو�شو �
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�� واسم خ�الم از �ا�ت در�ا راحت شد د�گه ه�
� هم در�ا جون اش در امان بود ح. مهم نبود س��

 د�گه هیچ کس و . ولم کرد که برای هم�شه
� �ارون اشک � ر�خ. نداشتم هیچ کس تمع��

لش �ه حالم اون �� رحم تر از این حرفا بود که د
امش �سوزە د�گه خسته شدە بودم دلم �ه آر 

ز ا�دی � خواست �ه جوری که راحت �شم ا
 تموم درد و رنجا�� که هیچ وقت تنهام

ن� ذاش�ند

ام ، از قلب از دلشورە هام ، از تمام نا آرو� ه
�رم،راحت �شم از دست آدم های دورو . شکستم

. ندکسا�� که لحظه �ه لحظه عذا�م � داد
وع کردم �ه �فه . کردن  دست اش و رها کرد ��
ه دور دستم و گرفت و �ه �ش�من بردم شا� ک
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گردنم افتادە بودو مح�م گرە زد

�ن مقاوم�� در برابرش نکردم ودم رو خ. کوچک��
دم رو�  دلم � خواست درد �کشم نه. بهش س��

ی بود که � جا�� برای  که روحم زخ� تر از اون چ��
...سما�� �ل�ه این �ار ج. درد د�گه داشته �اشه

م برای چند لحظه تمام خاطرات خوب و �د
رم �او . جلوی چشمام �ه تص��ر کش�دە شدند

ن� شد 

�دم و �ع�� من آخ��ن نفس هامو داشتم � کش
ا�وار آخ��ن چهرە ای که ن�اهم و طعم �دو ن

وف�ا چهرە ی پر از خشم س. د�د�ش و � چش�د
...بود

دم و  مرگ و  �ل� های پر از اش�م و روی هم ف��
....�ا جون و دل خ��دار شدم
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"�ا�ان جلد اول

...این داستان ادامه دارد

غرور _�االتراز_درجه_چند#: جلد دوم

°•○●○•°

ردە آرام لذت ب_نا_دن�ای#ام�دوارم از خوندن رمان 
...�اش�د

ا�ت برای در�افت جلد دوم فقط و فقط در �انال �ا س
...خ�س ج��ای آن �اش�د_آوای#
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س موجود فا�ل �امل و اص� رمان فقط در �انال آوای خ�
...هست

:تا��د � کنم فا�ل �امل و اص� رمان های

غرور_�االتراز_درجه_چند#آرام ، _نا_دن�ای#

فقط و فقط در سا�ت بزرگ و معت�� 

)آوای خ�س(

 د
�

.اردمن��� کردن فا�ل ناقص رمان ها پ�گرد قانو�
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